عربيا
أسرار حروف فواتح السور في تنـزيه كالم هللا وفي أسماء القرءان وإنـزاله وجعله ّ
المؤّلفون

األستاذ الدكتور حسين يوسف عمري /قسم الفيزياء /جامعة مؤتة /األردن

مقدمة

ّللا وجعل الفردوس مأواه)
األستاذ الدكتور راجح عبدالحميد كردي (رحمه ّ ُ
قسم أصول الدين-الجامعة األردنية (زمن التأليف)

ِِ
ِبسمِ َ ِ
ِ
ين ،ونصلي ونسلم على أفضل الخلق نبينا ورسولنا محمد.
الر ْح َم ِن َ
ّللا َ
الر ِحيمِ ،اْل َح ْم ُد َلِل َر ِّب اْل َعاَلم َ
ْ
تعريف القرءان

في اللغة:

يقول العالمة الطبرسي :اْلُقْرَءان :معناه القراءة في
المْروِي
األصل ،و هو
مصدر قر ُ
ُ
أت ،أي َتَل ْو ُت ،وهو َ
أت الشيء ،أي
عن إبن عباس ،و قيل هو
مصدر قر ُ
ُ
َج َم ْع ُت بعضه إلى بعض .ومنه قوله تعالىِ( :إ َن
اه َفا َت ِب ْع ُقْرآَنهُ)
َعَل ْيَنا َج ْم َعهُ َوُقْرآَنهُ * َفِإ َذا َقَ ْأرَن ُ

)QUR-AN is a verbal noun (maṣdar
),قرأ( of the Arabic verb qara’a
meaning 'he read' or 'he recited'.
This is indicated by the verse: { It is
)for Us to collect it (in your heart
} and to promulgate (propagate) it

(القيامة )17-18
ِ
أه.
َي أ ْ
َن َت ْقَر ُ
َي َج ْم َع ُه في َص ْدرك َوُقْرآنه أ ْ
أْ
اصطالحا (:)Definition

هو كالم هللا سبحانه وتعالى المنـزل بواسطة

ّللا
جبريل على قلب وسمع النبي محمد ( َصَلى َ
َعَل ْي ِه َو َسَل َم) باللغة العربية المعجزة المؤيدة له،

المتحدى به ،والمعجز بلفظه ومعناه ،والمتعبد
بتالوته ،المنقول إلينا بالتواتر ,والمكتوب في

المصاحف والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم

Verily this is a Revelation of GOD words
from the Lord of the worlds. With it
came down the Spirit of Faith and Truth
(GIBRIL), To thy heart and mind, In the
clearly expressed or presented Arabic
tongue.
It is miraculous in its
composition and meaning, and Muslims
read during Prayers.

بسورة الناس.

شرح التعريف ()Explanation of the definition
كالم هللا :يشمل كل كالم هللا .وإضافته إلى هللا Words of God includes all; infinitely
many. The referral to God (words of
يخرج كالم غيره من المالئكة أو اإلنس أو الجنGod) excludes others words: angels or .
humans or jinn.

Revealed: Excludes words of GOD that
are not revealed (infinitely many):
Say: "If the ocean were ink (wherewith to
write out) the words of my Lord. Sooner
would the ocean be exhausted than would
the words of my Lord, even if we added
another ocean like it, for its aid."
{And if all the trees on earth were pens
and the Ocean (were ink), with seven
Oceans behind it to add to its (supply),
yet would not the Words of Allah be
exhausted (in the writing): for Allah is
Exalted in power, full of Wisdom.}

 يخرج كالم هللا الذي:)Revealed( المنـزل

 لقوله،)استأثر به سبحانه وتعالى (ماالنهاية
ِ تعالى " ُقل َلو َكان اْلبحر ِم َدادا لِ َكلِم
ات َرّبِي َلَن ِف َد
ُْ َ َ ْ ْ
َ
ات َرّبِي َوَل ْو ِجْئَنا ِب ِم ْثلِ ِه
ُ َن َتْن َف َد َكلِ َم
ْ اْلَب ْحُر َقْب َل أ
109 َم َددا" الكهف
ِ وقوله " َوَل ْو أََن َما ِفي ْاألَْر
ض ِم ْن َش َجَرة أَ ْق َالم
ِِ
ات
ُ َواْلَب ْحُر َي ُمُّد ُه ِم ْن َب ْعده َسْب َع ُة أ َْب ُحر َما َن ِف َد ْت َكلِ َم
َِ
27 ّللا َع ِزيز َح ِكيم " لقمان
َ َ ّللا ِإ َن

Revealed To MOHAMMAD: Excludes  يخرج ما أُنـزل على غيره:المنـزل على محمد
words of GOD that are revealed to
.من األنبياء والمرسلين
other Prophets
One can worship Allah by reading
Qur-an. Also Muslims read it during
Prayers.
Reading Qur-an has a great reward:
(Whoever reads a letter from the book
of God has done good, And the good
deed for its ten multiples. Not saying
Alif Lam Mim a letter, but Alif a letter
and Lam a letter and Mim a letter.

 ويقصد، ُيخرج األحاديث القدسية:المتعبد بتالوته
:بالتعبد أمرين

 أنه المقروء في الصالة وال تصح الصالة إال-أ
)به لقوله (ال صالة لمن لم يق أر بفاتحة الكتاب

 ( من، إن الثواب على تالوته ال يعادله ثواب-ب
ق أر حرفا من كتاب هللا فله به حسنة والحسنة

بعشر أمثالها ال أقول الم حرف ولكن ألف حرف

) والم حرف وميم حرف

Conveyed by a group of people to a  والتواتر، التواتر لغه هو التتابع:المنقول بالتواتر
following group, and so on in a case
where it impossible to be complicit in a  هو نقل أو إخبار جماعه (دفعة أو:اصطالحا
lie
متفرقا) عن جماعه يستحيل تواطؤهم على
.الكذب

ويطلق عليه القرآن سواء كان مقروءا (متلوا ) أو It is called QURAN whether written or
ّ
recited. Moshaf is what is written
مكتوبا ،وأما المصحف فيراد به المكتوب في

الصحف.

حروف فواتح السور ،عددها ( 14 Wordsكلمة) وهي:

(الم ،الر ،المر ،طس ،ص ،ق ،ن ،المص ،كهيعص ،طه ،طسم ،يس ،حم ،عسق).

هي الكلمات المقطعة بالوقف على حروفها ،والتي تفتتح بعض سور القرءان.
حروف هذه الكلمات من حيث الرسم (  14حرف) ;Letters composing these words are 14
ّ
contained in the statement:
تجمعها العبارةَ :نص ح ِكيم َق ِ
اطع َل ُه ِسر .
َ
َنص ح ِكيم َق ِ
اطع َل ُه ِسر
َ
َو ِه َي ِن ْصف اْل ُحُروف َع َددا َواْل َم ْذ ُكور ِمْن َها أ ْ
َشَرف Those are half the Arabic letters and
are more honorable compared to
ِم ْن اْل َم ْتُروك
remaining 14 letters.
سنرمز لمجموعة الحروف هذه بالرمز .A

Let us use the symbol A to represent
this set of letters.

}ر ,س ,هـ ,ل ,ع ,ط ,ا ,ق ,م ,ي ,ك ,ح ,ص  ,ن{ =A
وأما من حيث القراءة ،فإن :الم تق أر (ألف الم ميم) ،ن Meanwhile reading those 14
ّ
ّ
words in Qur-an, beside the set
تق أر (نون) ،ص تق أر (صاد) ،ق تق أر (قاف) .الجديد of written letters A, the new
spoken additional characters are:
نطقا هي الحروف :أ؛ ف؛ و؛ د.
أ؛ ف؛ و؛ د
الحروف المقطعة المستخدمة في بداية السور Altogether, written and spoken
additional characters are contained in
(المثبتة رسما ،أو تلك التي تظهر نطقا) تجمعها
the statement:
العبارة:
َنص ح ِكيم َق ِ
اطع َل ُه ِسر وأفد
َ
اآلية الكريمة (:)the verse
اب واَل ِذي أُنـزل ِإَليك ِمن ربِك Alif Lam Mim Ra. Those are the Verses
ات اْل ِك َت ِ
آي
(المر ِتْل َك
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
of the Book, and that which hath been
ق) (الرعد )1
اْل َح ُّ
revealed unto thee from thy Lord is the
Truth; but most men believe not.

أن اآلية تشير إلى ) refers to farawayتلك( Those
تلك ( )Thoseاسم إشارة للبعيد؛ يؤكد ّ

ّللا في حالة ما قبل التنـزل العربي ،أو إلى حالة كتابة
كالم ّ
كيفيتها
اْلُقْرَءان العربي في اللوح المحفوظ؛ والتي ال يعلم
َ
البشر ،أو أّنها تشير إلى حالة ما قبل التنـزيل على محمد
ُ
( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين In the clearly expressed or
ّ
)presented Arabic tongue؛ حيث ال سبيل إلى
ّللا من قبل تنـزيله على
سماع أو قراءة أو إدراك كالم ّ
محمد قرآنا ؛ على كيفية يفهمه العرب:
ّ
( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين) (الشعراء ،)195
ّ

(things or persons). Those are the
Verses of the Book (prior to
revelation).
They are un
achievable to you (in the
preserved board), and also
unreadable to you. Something
you should neither hear, nor
understand unless read by the
human prophet Mohammad; after
it is revelation onto him by the
Spirit of Faith and Truth
(GIBRIL):
(In the perspicuous (clearly
expressed or presented) Arabic

)tongue.) (Ash-Shu'araa 195
نـزول جبريل بالقرءان (على قلب وسمع النبي
ّللا َعَل ْي ِه َو َسَل َم) باللغة العربية).
محمد ( َصَلى َ
هذا التنـزل وما سبقه من تنـزالت للقرءان (ليصبح
مقروءا مبينا واضحا لرسولنا وللصحابة وللعالم

من بعد) فيها جميعا أسرار حروف فواتح السور.

We can neither hear, nor understand
words of GOD, prior to its Revelation
from ALLAH; through the came down of
the Spirit of Faith and Truth (GIBRIL),
To thy heart and mind, In the clearly
expressed or presented Arabic tongue.
Also, this final revelation must be
preceded by revelations and change to
words of GOD: Words of God in Arabic,
and written in the preserved board

المحاضرة هي ملخص لكتاب ( 367صفحة ،أنجز خالل  4سنوات)
ويأتي هذا الكتاب محاولة لتقديم ُبعد جديد لبعض
مراد هللا في حروف فواتح السور .وفيما يلي

محاولة ربط حروف فواتح السور مع قضايا

ّللا عن مشابهة صفات
اإليمان وتنـزيه صفات ّ
يصيره)
ّللا اّلذي يجعله ( ّ
المخلوقين ،ومنها كالم ّ
بالرسالة كي يتم ّكنوا
سبحانه بلغة القوم المخاطبين ّ
ّللا في أصله ليس كمثله
من الفهم ،وذلك ّ
أن كالم ّ
شيء ،وال يمكن للمخلوق أن يعقله .الكالم صف ُة

المتكّلم :فالمخلوق صفاته مخلوقة؛ وكذلك كالمه.

ّللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم
أما ّ
وّ
القيوم ،له
يولد ولم يكن له كفوا أحد ،فهو
ُّ
الحي ّ

األسماء الحسنى والصفات العلى ،وصفاته غير
ّللا غير
مخلوقة ،وليس كمثلها شيء :فكالم ّ
حقيقته .بل
مخلوق وليس كمثله شيء ،وال ُت ْعَل ُم
ُ

كالمه وكتابه ببعض أسمائه
وصف
ّللا قد
ّ
َ
إن ّ
َ
وصفاته سبحانه وتعالى:
اْلح ِكي ِم ( ،)Most Wiseاْلم ِج ِ
يد ( ،)Gloriousاْل ُم ِب ِ
ين (َ ،)Perspicuousل َعلِي َح ِكيم ( Most
َ
َ
ِ
ق) (Allah, your real Cherisher ( :)32
ّللا َرُّب ُك ُم اْل َح ُّ
 ،)High, Most Wiseاْل َح ُّ
قَ ( :ف َذل ُك ُم َ ُ
.)and Sustainer

اسطية
جاء في شرح العقيدة الو ّ

According to the book al-Waasitiyyah faith
(أن ّللا تكّلم باْل ُقرءان حقيقة؛ فال يمكن أن يكون God truly spoke al- Qur-an; the
ّ ّ
َْ
Qur'an can’t be a creature; because
اْل ُقْرَءان مخلوقا؛ أل ّنه كالم هللا ؛ فالكالم من صفاته it is words of God. Since words of
سبحانه ،وصف ُة الخالق غير مخلوقة .أما صفات God related to his names and
ّ
attributes, they are not created; but
المخلوق فهي مخلوقة.
words of a creature are created

ظ يطلق على معنيين :على المصدر الذي هو فعل the
ألّلف ُ
ُ
الفاعل ،وعلى الملفوظ به .أما على المعنى األول movement of the mouth; tongue
from

ّ

results

sound

The

ّ

(المصدر :فعل الفاعل)؛ فال شك أن ألفاظنا باْل ُقرءان ;)مخلوق( and lips. It is a creature
ّ ّ
َْ
ُ
وغير القرءان مخلوقة .أل ننا إذا قلنا :إن اللفظ هو whether it is leading to the Qur-
ّ ّ
ّ
ُْْ َ
an or any kind of talk from you

الّتلفظ؛ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم والّلسان
الشفتين مخلوق .فإذا أريد بالّلفظ الّتلفظ؛ فهو
و ّ
مخلوق ،سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كالما

However, Qur-an is
are

that

God

of

own mind.

words

the

revealed in Arabic to our Prophet

أما إذا قصد بالّلفظ الملفوظ به
أحدثته من عندكّ .
ق
(الكالم المسموع)؛ فهذا منه مخلو  ،ومنه غير however, we hear it only by the
مخلوق .وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو اْل ُقْرَءان؛ فليس sound of the human person who
بمخلوق .قال اإلمام أحمد" :من قال :لفظي باْلُقْرَءان
recite it.
مخلوق؛ يريد اْلُقْرَءان (الملفوظ به)؛ فهو جهمي".
Mohammad. It is not a creature,

وجاء في كتاب العقيدة الواسطية :وال Without limitations and specifications, we may
ّ

not say that the Qur'an represents God's words, يجوز إطالق القول (القول على سبيل
or is a phrase for it. And illustrated by Sheikh اإلطالق) بأن اْلقرءان حكاية عن كالم

َ ُْ ّ
Mohammed bin Uthaymeen says: "He (Imam  ويوضحه الشيخ.ّللا أو عبارة عنه
ّ
ّ
Ahmad) said: We can’t say without limitations,
محمد بن العثيمين في شرح العقيدة
and didn’t say we can’t say. Means we may not

 ال:) "قال (اإلمام أحمد:اسطية فيقول
ّ الو
say this Qur'an represents the words of God.
 ولم يقل ال يجوز،يجوز إطالق القول
We may not say it is a simulation or similar to
the words of God. But when said clearly and

 هذا:القول! يعني ال يجوز أن نقول

 وال.ّللا؛ إطالقا
ّ اْلُقْرَءان عبارة عن كالم
، إّنه حكاية (محاكاة:يجوز أن نقول
reader now expresses the words of God or tells
ّللا؛ على سبيل
ّ مماثلة) عن كالم
explicitly; it might be possible to say that the

the Words of God; because we hear the Words

 لكن عند ال ّتفصيل؛ قد... .اإلطالق
إن القارئ اآلن يعبر
ّ :يجوز أن نقول
from Allah. That's to say, the statement is ّ
ألن
ّ ّللا؛
ّ ّللا أو يحكي كالم
ّ عن كالم
of Qur-an from the reader (a human) and not

acceptable with this restriction.

But to say

 وهذا.ّللا
ّ لفظه باْلُقْرَءان ليس هو كالم
representation to the words of God is not  لكن،القول على هذا التقييد ال بأس به
أن اْلُقْرَءان عبارة أو حكاية عن
ّ إطالق
accepted
.)"ّللا ال يجوز
ّ كالم
plainly that the Qur'an is a phrase or a

This is clearly illustrated by the وأكثر شيء يوضح األمر العبارة التي نسمعها كثي ار؛
phrase that we hear so much:
(Now we listen to verses from the  (نستمع اآلن آليات من الذكر الحكيم بصوت:وهي
Qur-an by the sound of reciter  فنحن نسمع القرءان من.)القارئ الشيخ الحصري
Sheikh AL-Husari). We hear the
:البشر وال نسمعه من هللا
Qur'an from people not from God:
(No vision can grasp Him. But His grasp is (ال تد ِركه األَبصار وهو يد ِرك األَبصار وهو
َُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َُ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ ُْ َ
over all vision: He is above all
َِ
comprehension, yet is acquainted with all

.)103 يف اْل َخ ِب ُير) (األنعام
ُ اللط

things.) (Al-An'am 103)
(It is not fitting for a man that Allah should (وما كان لِبشر أن يكلِمه ّللا ِإَال وحيا أو ِمن
ْ ْ َْ
ُ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
speak to him except by inspiration, or from
ِ ور
.)51 اء ِح َجاب ) (الشورى
ََ
behind a veil, .. ) (Ash-Shura 51)

ِ
يشفعان ِ
ِ
يارب.
للعبد :قراءةُ القرآن تدين هلل بالربوبية؛
القيامة
يوم
جيء قراءةُ القرآن و
تقولِّ :
ُ
َت ُ
الصيام َ
ُ
رب The Prophet (peace and blessings of
ِ
صاحب} القر ِ
القيامة
يوم
يجيء {
(
فيقول :يا ِّ
ُ
ُ
ُ
آن َ
رب زدهAllaah be upon him) told his ،
حّلِ ِه ،فيلبس تاج الكر ِ
امة ،ثم
ُ
ُ
يقول :يا ِّ
ُ ُ
ُ
رب ارض عنهcompanions that on the Day of ،
ِ
ُ
ُ
لبس ُحَل َة الكرامة ،ثم يقول :يا ِّ
في ُ
Judgment, Qur'aan would give them
1
ِ
بكل آية حسنة) ( )
فيقال :اق ْأر وارق ْأ ويزُاد ّ
ُ
a decent house and garment.
ِ
ِ
ِ
رب حّله،
جيء القر ُ
يوم القيامة َ
قول :يا ِّ
في ُ
(َي ُ
آن َ
In this hadeeth, the Prophet (peace
الكر ِ
فيلبس حَل َة
ده،
امة ،ث َم
تاج َ
يلبس َ
يقول :يا َر ِّب ِز ُ
ُ
َف ُ
ُ
and blessings of Allaah be upon
ِ
ال َل ُه :اق ْأر
رب َ
ارض ُ
الكرامة ،ث َم يقو ُل :يا ِّ
عنه ،فيق ُ
him) said: "The Qur'aan comes on
و ْار َق ،وتزُاد ِب ُك ِّل آية حسنة) (.)2
the Day of Judgment," i.e., standing
شرح الحديث
in the hands of God Almighty. The
منزلة ِ
للُقر ِ
آن ِ
عند
عظيمة في اإلسالمِ ،ومكاَنة جليَلة َ
ِ
أخبر
المسلمين ،وقد َ

الَن ُّ َ
هللا عَليه وسَلم أَنه
بي صلى ُ
الق ِ
ِ
نزُلهم َم ِ
وي ِ
نزال كريما.
يامةُ ،
َ

ِ
يوم
َيش َف ُع ألصحابه َ
وفي هذا الح ِ
ديث َيقول الَن ُّ َ
هللا عَليه وسَلم:
َ
بي صلى ُ
ُ
ِ
يتمَثل و ِ
ِ
يد ِي
يوم
اقفا بين َ
القر ُ
يء ْ
القيامة" ،أيُ َ :
"يج ُ
آن َ
َ
عز وج َل" ،فيقول" ،أي :يقول القرآن ِ
ِ
هلل َ
هللا َ
عز وج َل:
ُ
ُ
ُ
ئ القر ِ
"يا َر ِّب َحّلِه" ،أي :يا َر ِّب أل ِب ْس ِ
آن ُحَلة،
قار َ
منزَل َته" ،فيْلبس تاج الكر ِ
أكرْم ِ
وزيْنه و ِ
س
ِّ
َُُ َ
امة" ،أيُ :
في َلب ُ
َ
ِ
ِئ الُقر ِ
ام ِة" ،ث َم
قار ُ
فو َق رأسه ُيس َمى َ
آن تاجا ْ
تاج الكر َ
يقول" ،أي :يقول القرآن ِ
هلل َ
رب ِزْده"،
ُ
عز وج َل" :يا ِّ
ُ
ُ
ِئ القر ِ
آن إكراما ،و ِزْد ِ
منزَل َته إعالء
رب ِزْد قار َ
أي :يا ِّ
وتكريما" ،فيلبس حَل َة الكر ِ
ِئ
ِ
س قار ُ
امة" ،أيُ :
في َلب ُ
َُُ
َ
آن حَلة تس َمى حَل َة الكر ِ
القر ِ
س
امة ،و ُ
الحَل ُة هي ما ُي َلب ُ
َ
فو َق ال ِّث ِ
ياب ِّ
ض
فاهي ِة" ،ث َم
للزيَن ِة و َ
ربْ ،ار َ
ْ
الر َ
يقول :يا ِّ
ُ
عنه" ،أي :ث َم يقول القرآن ِ
هلل َ
ارض
رب َ
ُ
عز وج َل :يا ِّ
ُ

Koran says to God Almighty: "O
(My) Lord wear the reader of the
Koran a suit (garment), and give him

dignity and high status. Reader of
the Koran "Will be dressed crown of
dignity", above his head, and then
the Koran says: "Lord, add" The
reader of the Koran honor, and
elevated position. "Will be dressed
the suit of dignity", i. e: Reader of
the Koran Will be dressed a suit
called dignity Hollah, and Hollah is
what is worn over clothes for
prettification and luxury. And then
says: O Lord, be satisfied with his

1

الراوي :أبو هريرة ،المحدث :الترمذي ،المصدر :سنن الترمذي ،الصفحة أو الرقم ،2915 :خالصة حكم المحدث :حسن

2

الراوي :أبو هريرة ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح الترمذي ،الصفحة أو الرقم ،2915 :خالصة حكم المحدث :حسن.

صحيح [وروي موقوفا على أبي هريرة وهو أصح[ .التخريج :أخرجه الترمذي ( )2915واللفظ له ،وأحمد ( )10087مختص ار
التخريج :أخرجه الترمذي ( )2915واللفظ له ،وأحمد ( )10087مختص ار.

عن قار ِ
ِئ القر ِ
آن.

performance, O Lord, give the

ض عنه؛ فإَنه ليس بعد ِرضاك
رب ْار َ
وفي ِرو َاية" :يا ِّ
شيء ،فيرضى عنه"" ،فيقال له" ،أي :يقال لقار ِ
ِئ
َ
ُ ُ
ُ ُ
اقر و ْار َق" ،أيَ :أِ
القر ِ
وزْد في ِ
آنِ ،
منزَل ِتك
آنْ َ " :أ
اقر القر َ
ِ ِ
حسَنة"،
تقرُؤهاُ " ،
وتزُاد بك ِّل َ
بكل َ
آية َ
في الجَنة ّ
آية َ
ِئ القر ِ ِ
حسَنة في
ويزُاد قار ُ
بكل َ
أيُ :
آية َ
آن ّ
يقرُؤها َ
ِ
ِ
بيان عُل ِّو
لحديثُ :
درجة .وفي ا َ
ويعلو بها َ
الجَنةَ ،
منزَل ِة قار ِ
شفاع ُة القر ِ
ِئ القر ِ
آن
القيام ِة .وفيه:
يوَم
َ
آن ْ
َ
ِ
ِْ
يام ِة .
ألهله َ
يوم الق َ

reader of Koran satisfaction and
content.
In another narration, it is said to the
"reader of Qur'aan: "Read and recite,
that is, read the Qur'aan, to increase
the highness of your position in
Paradise with every verse you read.
And the reader of the Koran is
promoted to a higher degree in
Paradise by any verse he reads.

تشير حروف فواتح السور إلى تنـزل اْل ُقرءان Fawateh Alsuar refer to: downloading the
َْ
الكريم عن كيفية كالم ّللا ((ليس ك ِم ْثلِ ِه Holy Qur'an from the state of Words of
َْ َ َ
ّ
ّ
شيء))،وبغير لغات البشر ،إلى مرتبة كالم ّللا God; where nothing whatever likes or

َ ْ
باللغة العربية:
ثم تنـزله
( ِبلِ َسان عرب
ِي ُم ِبين) (الشع ارء ّ .)195
ََ ّ
س
عن كيفية الكتابة في اللوح المحفوظ (َل ْي َ
الميسرة (للغة
َك ِم ْثلِ ِها كتابة) إلى مرتبة كتابتنا
ّ
العربية)؛ وذلك حتى يتمكن من فهمه الذين نـزل
ّ

عربيا معج از مبينا .فكان من
إليهم اْلُقْرَءان الكريم ّ
الرباني أن أنـزل هللا اْلُقْرَءان عن
مقتضى الّلطف ّ

مرتبة كالمه؛ وليصبح وبعد تنزله على محمد

مبينا ومقروءا ومكتوبا باللغة العربية.

وبذلك

أصبح مبينا بعد تنـزله على قلب وسمع الرسول

محمد (صلى هللا عليه وسلم)؛ والذي قرأه على
ّ
ّللا من قبل
الصحابة الكرام .والقرآن هو كالم ّ
العربية
ومن بعد تنـزله إلى
ّ

resembles; to the state of Arabic Words of
God; where nothing whatever likes or
resembles. They also refer to the Pin of
Allah rewriting the Arabic Words of God
); in anاللوح المحفوظ( in the Preserved board
unknown method that differs from human
writing processes whatsoever. Finally, it
is revealed to Mohammad by the Angel
Jibril, peace be upon him. The moment
Prophet Mohammad reads it; in order to
convey the message to his companions; it
becomes words of God that we can read
and write in Arabic.

الكالم صفة للمتكلم ،فال بد أن يكون قائما به The speech in an attribute of the speaker.
ّ

وتبعا لمشيئته:

It originates from him, and according to
his will.

(ِإَنما أَمره ِإ َذا أَراد شيئا أَن ي ُقول َله كن َفيكون ) Verily, when He intends a thing, His
َ َ ُ ُ َُ ُ
َ َ َْ
َ ُُْ
!Command is, "Be", and it is

(يس )82

فقرن القول باإلرادة ،وهو دليل على أن كالم هللا
يتعلق بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى.

فكالم

هللا تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته .وليس

كل كالم هللا أزلي؛ وكالمه غير مخلوق أل ّنه
ُّ
صفته سبحانه.

His Command is based on his will, which
is an evidence that God words are related
to to the will of the Almighty Allah.
Entities of Words of God result as his
wisdom requires. Not every word of God
is eternal. However; his words are not
creatures; because the speech is one of the
Almighty eternal attributes.

فهو إله واحد يتصف بجميع صفات الكمال التي He is one God characterized by all the
attributes of perfection as proven by
أثبتها لنفسه ،فال يجوز أن ننفي عنه صفة من himself. It is not permissible to deny him
any of His perfect attributes or names.
صفاته أو اسما من أسمائه الحسنى

Some of Allah’s Names and attributes

أسماء هللا الحسنى توقيفية ،وكلها تجّلي الكمال المطلق والالنهائي .هذا وتتفاوت الكماالت؛ فمثال :
it is not defined

;−  0

غضبي)
وهذا يجليه الحديث الشريفَ ( :
سبقت َ
إن رحمتي َ
ِِ
ِ
عندهُ فو َق
غضبي وفي لفظَّ :
العرش َّ
إن َّ
لما قضى َّ
( َّ
هو َ
إن َرحمتي سبَقت َ
الخلق َك َ
َ
َّللاَ
َّللاُ
تب في كتابه َف َ
ِ
عندهُ فو َق
الخلقَّ :
خلق
قبل أن َيخلُ َق
خرَّ :
هو َ
سبقت َ
إن رحمتي َ
لما َ
العرش وفي لفظ آ َ
َ
َ
كتب كتابا َ
غضبيَ ،ف َ
3
ِ
ِ
الع ِ
رشَّ :
إن َرحمتي تغلِ ُب َغضبي).) ( .
َّ
كتب في كتاب َ
كتب ُه عَلى نفسه فهو َمرفوعٌ فو َق َ
الخلق َ
َ
َّللاُ
عنده فو َق ِ
عرشهَّ :
( َّ
إن رحمتي سبقت غضِبي).)4( .
إن هللاَ لما قضى
الخلق ،كتب َ
َ
عنده فو َق ِ
عرشهَّ :
غضِبي).)5( .
الخلق ،كتب َ
إن رحمتي سبقت َ
َ
(لما قضى هللاُ

3

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :األلباني ،المصدر :مختصر العلو ،الصفحة أو الرقم ،21 :خالصة حكم المحدث:

4

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :البخاري ،المصدر :صحيح البخاري ،الصفحة أو الرقم ،7422 :خالصة حكم المحدث:

صحيح

[صحيح] ،انظر شرح الحديث رقم 13397

Narrated Abu Huraira (Sahih_Al-Bukhari): Allah's Apostle said, "When Allah
completed the creation, He wrote in His Book which is with Him on His Throne, "My
"Mercy overpowers My Anger.
Book 037, Number 6626 (Sahih_Muslim): Abu Huraira reported that Allah's Messenger
(may peace be upon him) said: When Allah created the creation as He was upon the
Throne, He put down in His Book: Verily, My mercy predominates My wrath.

ِ
عنده فو َق
الخلقَّ :
( َّ
العرش).)6( .
سبَقت غضبي ،فهو
إن هللاَ كتب كتابا قبل أن يخُل َق
مكتوب َ
ٌ
إن رحمتي َ
َ
ِ
كتب في كتاب موضوع عنده فوق
العرش إن رحمتي سبقت غضبي).)7( .
خلق
الخلق َ
َ
(أن هللاَ لما َ
ِ
ِ
الع ِ
رش َّ
غضبي).)8( .
( َّ
لما خَلق هللاُ َ
سبَقت َ
رحمتي َ
لق كتَب كتابا فهو عن َده فو َق َ
الخ َ
إن َ
ِ ِ ِِ
غضِبي).)9( .
لخلق :رحمتي سبَقت َ
(كتب ربُّكم على نفسه بيده قب َل أن يخلُ َق ا َ
ويجليه اسم هللا األعظم:

األحاديث:
ِ
الر ِحيم وفاتح ُة ِ ِ
ين وإَِله ُكم ِإَله و ِ
ظم في هاتَ ِ
ان (الم *
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
آل عمر َ
ين اآليتَ ِ َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن َّ ُ
(اسم هللا األع َ ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ُّوم)) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :الترمذي ،المصدر :سنن الترمذي،
هللاُ َل إَل َه إل ُه َو ال َح ُّي الَقي ُ
الصفحة أو الرقم ،3478 :خالصة حكم المحدث :حسن صحيح ،انظر شرح الحديث رقم 29331

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
وفات ِ
َّللاِ
الر ِحيم} ِ
اآليتين {وإَِله ُكم ِإَله و ِ
حة ِ
ِ
ان {الم *
هاتين
األعظم في
(اسم َّ
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
آل عمر َ
ِ َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن َّ ُ
ُ
ُ
ِ َِ
وم { ) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :ابن حجر العسقالني ،المصدر:
َُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
تخريج مشكاة المصابيح ،الصفحة أو الرقم ،2/431 :خالصة حكم المحدث] :حسن كما قال في المقدمة[،

انظر شرح الحديث رقم 87038

5

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :البخاري ،المصدر :صحيح البخاري ،الصفحة أو الرقم ،7453 :خالصة حكم المحدث:

[صحيح]
6

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :البخاري ،المصدر :صحيح البخاري ،الصفحة أو الرقم ،7554 :خالصة حكم المحدث:

7

) الراوي ،- :المحدث :ابن تيمية ،المصدر :مجموع الفتاوى ،الصفحة أو الرقم ،5/14 :خالصة حكم المحدث :صحيح

8

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :أحمد شاكر ،المصدر :مسند أحمد ،الصفحة أو الرقم ،13/265 :خالصة حكم المحدث:

[صحيح]

إسناده صحيح
9

) الراوي :أبو هريرة ،المحدث :األلباني ،المصادر :صحيح الجامع ،الصفحة أو الرقم ،4475 :خالصة حكم المحدث:

صحيح ،انظر شرح الحديث رقم 13397
صحيح ابن ماجه ،الصفحة أو الرقم ،157 :خالصة حكم المحدث :حسن صحيح ،انظر شرح الحديث رقم 13397

ِ
فاتح ِة ( ِ ِ
ِ
الرحمن َّ ِ
ِ
َّ
ان )
آل عمر َ
اآليتَي ِن ( َوإَِل ُه ُكم ِإَل ٌه واحٌد ل ِإَل َه ِإل هو َّ َ ُ
ظم في هاتَي ِن َ
يم) و َ
الرح ُ
(اس ُم هللا األع ُ
(الم * َ ِ َِ
وم) ) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :السيوطي ،المصدر :الجامع
ُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
الصغير ،الصفحة أو الرقم ،1026 :خالصة حكم المحدث :صحيح
َّللاِ
ِ
اآليتين :وإَِله ُكم ِإَله و ِ
ِ
ّللا َال ِإَل َه ِإَال
هاتين
األعظم في
(اسم َّ
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
يم  .و (الم * َ ُ
ِ َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن ال َّرح ُ
ُ
ُ
وم)) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :أحمد شاكر ،المصدر :عمدة التفسير ،الصفحة أو
ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
الرقم ،1/203 :خالصة حكم المحدث] :أشار في المقدمة إلى صحته[ ،انظر شرح الحديث رقم 86413
التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
وفات ِ
َّللاِ
الر ِحيم) ِ
اآليتين (وِإَله ُكم ِإَله و ِ
حة سورِة ِ
آل عمر ِ
ِ
ان
هاتين
األعظم في
(اسم َّ
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
ِ َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن َّ ُ
ُ
ُ
ِ َِ
وم)) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح
(الم * َ ُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
أبي داود ،الصفحة أو الرقم ،1496 :خالصة حكم المحدث :حسن ،شرح الحديث

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
فاتح ِة ِ ِ
ِ
احٌد ل ِإَله ِإ َّل هو ال َّرحمن َّ ِ
(اسم هللاِ األعظم في هاتَي ِن اآليتَي ِن (وإَِله ُكم ِإَله و ِ
ان )
ٌ
آل عمر َ
َُ
َ
َ
يم) و َ
َ ُ
الرح ُ
ُ
ُ
ِ َِ
وم)) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح
(الم * َ ُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
الجامع ،الصفحة أو الرقم ،980 :خالصة حكم المحدث :حسن ،انظر شرح الحديث رقم 78804

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
(اسم هللاِ األعظم في هاتَين اآليتَين وإَِله ُكم ِإَله و ِ
الر ِحيم وفاتحةُ سورِة ِ
ان)
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
آل عمر َ
َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن َّ ُ
ُ
ُ
(الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح ابن ماجه ،الصفحة أو الرقم،3123 :
خالصة حكم المحدث :حسن ،انظر شرح الحديث رقم 29334

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
ِ
(اسم َّ ِ
الرحمن َّ ِ
ِ
َّ
وفاتحة ِ
ِ
ِ
ان (الم *
يم
هاتين
عظم في
آل عمر َ
اآليتين َوإَل ُه ُكم ِإَل ٌه َواحٌد َل ِإَل َه إل ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
َّللا األ ُ
ُ
َ ِ َِ
وم)) (الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح الترمذي،
ُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ

الصفحة أو الرقم ،3478 :خالصة حكم المحدث :حسن ،انظر شرح الحديث رقم 29333

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
ِ
وفاتحة سورِة ِ ِ
الرحمن َّ ِ
ِ
َّ
ان:
يم،
(اسم هللاِ األع َ
آل عمر َ
ظ ِم في هاتين اآليتَي ِنَ :وإَِل ُه ُكم ِإَل ٌه َواحٌد َل ِإَل َه ِإل ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ُ
ِ َِ
وم)( ).الراوي :أسماء بنت يزيد ،المحدث :األلباني ،المصدر :صحيح
(الم * َ ُ
ّللا َال إَل َه إال ُه َو اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ
الترغيب ،الصفحة أو الرقم ،1642 :خالصة حكم المحدث :حسن لغيره،

79457

انظر شرح الحديث رقم

التخريج :أخرجه أبو داود ( ،)1496والترمذي ( ،)3478وابن ماجه ()3855
ِ
ِ
َّللاِ األعظم في هاتَي ِن اآليتَي ِن{ :وإَِله ُكم ِإَله و ِ
وفاتحة
يم} [البقرة،]163 :
(اسم َّ
احٌد َل ِإَل َه ِإ َّل ُه َو َّ
َ ُ
ٌَ
الرح َم ُن ال َّرح ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ِ َّ
سورِة ِ
ُّوم} [آل عمران( )[.2 ،1 :الراوي :أسماء بنت يزيد،
ان{ :الم * َّ
آل عمر َ
َّللاُ َل إَل َه إل ُه َو ال َح ُّي الَقي ُ

،13/ 87- 88 : الصفحة أو الرقم، تخريج سير أعالم النبالء: المصدر، شعيب األرناؤوط:المحدث
 سنده حسن:خالصة حكم المحدث

أن كل
ّ  (األكثر كماال)؛ علماA ) األسماء التي تنتمي حروفها فقط لمجموعة حروف فواتح السور1
.أسمائه سبحانه تجّلي الكمال المطلق والالنهائي
1) Names whose characters are only part of the set A (Most honorable)
هو هللا الذي ال إله
إال هو

Allah is He, than Whom there is no other god

هللا

Allah

الرحمن

The Rahman

الرحيم

The Most Merciful / The Merciful

الملك

The Sovereign / The King

السالم

The Source of Peace (and Perfection) / The
Peace

المهيمن

The Preserver of Safety / The Protector

القهار

The Ever-Subduing

العليم

The Omniscient

السميع

The All-Hearing

الحكم

The Judge

الحليم

The Forebearer

العلي

The Most High / The Most Exalted

الكريم

The Most Beneficent / The Munificent

الحكيم

The Wise

الحق

The Truth

المحصي

The Counter

المحيي

The Life-Giver

الحي

The Living

The Lord of Power (and Rule) / The Owner of

مالك الملك

Sovereignty

المقسط

The Equitable

المانع

The Preventer

B A

:) األسماء التي تنتمي حروفها فقط للمجموعة2
{ أ,  ف,  و, } د

2) Names whose characters are only part of the set:

B A

{ أ,  ف,  و,  } دare names in previous table together with

the following names:
الواسع

The Limitless

الولي

The Best Patron

الحميد

The Praiseworthy

القيوم

The Self-Existing

الصمد

The Steadfast

القدوس

The Holy One / The Holy

المؤمن

The Guardian of Faith / The Believer

المصور

The Bestower of Forms (or Colors) /
The Fashioner

ال ارفع

The Promoter

العدل

The Just

الودود

The Affectionate

الوكيل

The Advocate

القوي

The Almighty

المعيد

The Restorer

األحد

The Only One

الواحد

The One

القادر

The Able

المقدم

The Advancer

األول

The First

الوال

The Patron

العفو

The Pardoner

الرءوف

The Compassionate

ذو اإل كرام

The Lord of Bounty

اللطيف

The Subtle
:B ) األسماء التي تحتوي على حرف أو أكثر ليس من ضمن المجموعة3

3) Names that contain at least one character not contained in the set:

B A

{ أ,  ف,  و, } د
العزيز

The Exalted in Might / The Mighty

الجبار

The Irresistible / The Compeller

المتكبر

The Supreme / The Most High

الخالق

The Creator

البارئ

The Evolver / The Maker

الغفار

The Ever-Forgiving (He Who Forgives
again and again)

الوهاب

The Ever-Endowing

الرزاق

The Ever-Sustaining

الفتاح

The Ever-Opening

القابض

The Constrictor

الباسط

The Expander

الخافض

The Demoter

المعز

The Exalting

المذل

The Humiliator

البصير

The All-Seeing

الخبير

The Aware

العظيم

The Great

الغفور

The All-Forgiving

الشكور

The Thankful

الكبير

The Grand

الحفيظ

The Best Guardian

المقيت

The Best Provider

الحسيب

The Best Reckoner

الجليل

The Most Majestic

الرقيب

The Watchful

المجيب

The Answerer

المجيد

The Most Glorious

الباعث

The Resurrector

الشهيد

The Best Witness

المتين

The Puissant

المبدئ

The Initiator

المميت

The Life-Taker

الواجد

The Author

الماجد

The Glorious

المقتدر

The Omnipotent

المؤخر

The Delayer

اآلخر

The Last

الظاهر

The Evident / The Outward

الباطن

The Hidden / The Inward

المتعال

The Most High / The Lofty

البر

The Beneficent

The Oft-Returning / The Exonerating

التواب

The Avenger

المنتقم

The Lord of Majesty

ذو الجالل

The Gatherer

الجامع

The Self-Sufficient / The Rich

الغني

The Enricher

المغني

وصفاته سبحانه على الحقيقة ال على المجاز ،ال Attributes of the Almighty God are
), and weمجاز( actual, not a metaphor
تستطيع
ُ
العقول أن ُتدرك كيفيتها وال أن ُتدرك قدر can not understand a description of
ُ
how they are.
عظمتها ،وكّلها تجّلي الكمال المطلق (ما النهاية Minds cannot
comprehend how it is nor realize the
 .) -infinityextent of its greatness, and all of them
demonstrate
absolute
perfection
)(infinity

إن كالم ّللا صفته وهو ليس من جنس كالم words of God are among his attributes,
ّ
ّ
thus are not similar to human words:
البشر:
(…There is nothing like unto Him, and
(َ...ليس َك ِم ْثلِ ِه َشيء ۖ و ُهو َ ِ
يع اْلَب ِص ُير ) )He is the All-Hearer, the All-Seer.
السم ُ
َ َ
َْ
ْ
(Ash-Shura 11).
(الشورى .. )11
ِ
الش َفاع ُة ِع َ َ ِ
قۖ
ال َرُّب ُك ْم ۖ َقاُلوا اْل َح َ
( َوَال َتن َف ُع َ َ
ند ُه ِإال ل َم ْن أَذ َن َل ُه ۖ َح َتى ِإ َذا ُف ِّز َع َعن ُقُلوب ِِه ْم َقاُلوا َما َذا َق َ
َو ُه َو اْل َعلِ ُّي اْل َك ِب ُير) (سبإ )23

ق) .وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة.
ال َرُّب ُك ْم ۖ َقاُلوا اْل َح َ
وقولهَ ( :ح َتى ِإ َذا ُف ِّز َع َعن ُقُلوب ِِه ْم َقاُلوا َما َذا َق َ
وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي ،سمع أهل السماوات كالمه ،أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي.
قاله ابن مسعود ومسروق ،وغيرهما.

( َح َتى ِإ َذا ُف ِّز َع َعن ُقُلوب ِِه ْم) أي :زال الفزع عنها .قال ابن عباس ،وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي
والشعبي ،وإبراهيم النخعي ،والضحاك والحسن ،وقتادة في قوله تعالىَ ( :ح َتى ِإ َذا ُف ِّز َع َعن ُقُلوب ِِه ْم) يقول:
جلي عن قلوبهم . ...

ال َرُّب ُك ْم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ،ثم الذين
فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاَ :ما َذا َق َ
ق) أي :أخبروا بما
يلونهم لمن تحتهم ،حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قالَ ( :قاُلوا اْل َح َ
قال من غير زيادة وال نقصانَ ( ،و ُه َو اْل َعِل ُّي اْل َك ِب ُير).
وقد اختار ابن جرير أن الضمير عائد على المالئكة .هذا هو الحق الذي ال مرية فيه ،لصحة األحاديث
فيه واآلثار:

الس ِ
ماء،
ضى َّ
َّللاُ األم َر في َّ
سلسلة على صفوان( :إذا َق َ
ِ ِ
قال
صفوان ،فإذا ُف ِز َ
ع عن ُقلُوبِ ِهم قالوا :ماذا َ
سلسَلةٌ عَلى َ

ضرب ِت الم ِ
الئ َكةُ
َ ََ
َ
ُّكم؟ قالُوا لَِّل ِذي
َرب ُ

ّللا كأنه
ُ
تسمع المالئك ُة قو َل ّ
بأَجِن َحِتها ُخضعانا لَِقولِ ِهَ ،ك َّأن ُه
ف
ِق َّ
ِق َّ
العِل ُّي َ
ومستَر ُ
يرَ ،ف َيس َم ُعها ُمستَر ُ
السم ِع َه َكذا َبع ُ
صَ
الكِب ُ
الح َّق ،وهو َ
قالَ :
َ
ض ُه َفو َق َبعض َ -
وو َ
السم ِعُ ،
ِ
ِ
ِ
سفيان َ ِ
اآلخ ُر إلى َمن
وب َّدَد بي َن أصاِبعه َ -فَيس َم ُع َ
الكلِ َم َة ُفيل ِقيها إلى َمن تَحتَ ُه ،ثُ َّم ُيل ِقيها َ
ُ ُ
بكفه َف َح َرَفهاَ ،
ِ
ِ
ِ
سان َّ ِ
تَحتَ ُه ،حتَّى ُيل ِق َيها عَلى لِ ِ
وربَّما ألقاها َقب َل أن
هاب َقب َل أن ُيلق َيهاُ ،
الساح ِر ِأو الكاه ِنَ ،ف ُربَّما أد َر َك الش ُ
ِ
ِ
الكلِ َم ِة َّالتي
ص َّد ُق ِبتل َك َ
وكذاَ :كذا َ
وم َكذا َ
وكذاُ ،
ُيد ِرَك ُهَ ،ف َيكذ ُب معها مَئ َة َكذَبةُ ،
قالَ :
أليس قد َ
في ُ
في َ
قال لنا َي َ
الس ِ
ماء.)10( ).
َس ِم َع ِم َن َّ
ِ
ِ
َّ
َّللاِ َّ
الع َن ِ
يقولَّ :
ابَ ،فتَذ ُك ُر
ان :وهو َّ
الس َح ُ
الم َالئ َك َة تَن ِزُل في َ
صلى هللاُ عليه وسل َمُ ،
( َّأن َها َسم َعت َر َ
إن َ
سول َّ َ
وح ِ
ِ
اءَ ،فتَستَرِق َّ ِ
السم ِ
ِ
السمع َفتَسمعهَ ،فتُ ِ
الك َّه ِ
معها ِم َئ َة َكذَبة ِمن
يه إلى ُ
ُ
الش َياط ُ
َُُ
ين َّ َ
انَ ،ف َيكذُبو َن َ
األم َر ُقض َي في َّ َ
ِع ِند أنُف ِس ِهم( ).الراوي :عائشة أم المؤمنين  ،المحدث :البخاري  ،المصدر :صحيح البخاري ،الصفحة أو
الرقم ، 3210 :خالصة حكم المحدث ] :صحيح[)

وّللا سبحانه متكلم ومنذ األزل ،والكالم صفة ذاتية وفعلية ّلِل سبحانه.
ّ

11

) ( Narrated Abu Huraira
The Prophet said, "When Allah has ordained some affair in the Heaven, the angels beat
with their wings in obedience to His statement, which sounds like a chain dragged over a
rock." ('Ali and other sub-narrators said, "The sound reaches them.") "Until when fear is
?banished from their (angels) hearts, they (angels) say, 'What was it that your Lord said
They say, 'The truth; And He is the Most High, the Most Great.' (34.23) Then those who
gain a hearing by stealing (i.e. devils) will hear Allah's Statement (from the angels):'Those who gain a hearing by stealing, (stand one over the other like this).
(Sufyan, to illustrate this, spread the fingers of his right hand and placed them one over
the other horizontally.) A flame may overtake and burn the eavesdropper before
conveying the news to the one below him; or it may not overtake him till he has
conveyed it to the one below him, who in his turn, conveys it to the one below him, and
so on till they convey the news to the earth. (Or probably Sufyan said, "Till the news
reaches the earth.") Then the news is inspired to a sorcerer who would add a hundred lies
 10الراوي :أبو هريرة ،المحدث :البخاري ،المصدر :صحيح البخاري ،خالصة حكم المحدث] :صحيح [ .الصفحة أو الرقم:
()4701 ، 4800
الراوي :أبو هريرة المحدث:األلباني  -المصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم ،734 :حكم المحدث :صحيح
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to it. His prophecy will prove true (as far as the heavenly news is concerned). The
people will say. 'Didn't he tell us that on such-and-such a day, such-and-such a thing will
"happen? We have found that is true because of the true news heard from heaven.
The statement of ALLAH that access the Angels must have an infinite sound speed and
infinite energy. Allah is the eternal speaker, and the speech is an intrinsic and actual
attribute of God Almighty.

ـي صـَلى هللا عليــه وسـَلم َأنـه إذا َقضــى هللا األَمـر فــي َ ِ
هللا
ُ َْ
شــرح الحــديثُ :يَبـِّي ُن الَنبـ ُّ َ
السـماء ،أي :إذا َح َكـ َم ُ
كالسْل ِسـ ِ
ِ
الئك ُة ِ ِ
ُمورَ ،ضربت الم ِ
ِ
عين ِ
بأمر ِمن األ ِ
لة ،أَي:
ْ
قادين طـائ َ
بأجنحتها " ُخ ْضعانا" ُمْن َ
لقولـه َجـ َل َ
ََ
وعـالّ .
ْ
َ
وقـ ِع ِ ِ ِ
وقـال َغ ْيـُره َ :صـ ْفوان
قـال َعِلـي:
الق ْول ال َم ْسموع ُيشـ ِبه َصـ ْو َت ْ
َ
السْلسـلة علـى َ
ّ
َ
َمَلـسَ .
"صـ ْفوان" َح َجـر أ ْ
ِ
المالئكـةُ،
هللا َ
ُزيل َ
الخ ُ
الق ْو َل إليهم ،فـإذا " ُف ِّز َع" ،أي :أ َ
َين ُفذهم ذل َك ،أيَ :ين ُفذ ُ
وف ،عـن ُقلـوبِهم ،قـالوا ،أيَ :
ِ
ِ
ِ
ق ،وهـو
وميكائيـل ُم
ريـل
الحـ َ
هللا َ
َ
ول َ
القـ َ
قـال ُ
جيبـينَ :
َ
المالئكـة َكج ْب َ
المَقَربو َن مـن َ
ماذا قا َل َرُّبكم؟ قالوا ،أيُ :
بير" ،العلي وهو الذي له العلو المطلق مـن جميـع الوجـوه :علـو الـذات ،وعلـو القـدر والصـفات،
لي َ
"الع ُّ
الك ُ
َ
وعلــو القهــر ،فهــو الــذي علــى العــرش اســتوى ،وعلــى الملــك احتــوى ،وبجميــع صــفات العظمــة والكبريــاء

والجالل والجمال وغاية الكمال اتصف ،وإليه فيها المنتهى ،والكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونـه وال
هللاُ ،م ْسـ ِ
ومسـ َـت ِرقو
ول َالـذي َ
ترقو َ
الكِلمــة ،وهــي َ
شــيء أعظــم منــه َ .فَيسـ َـمعها ،أيِ :تْلـ َك َ
قالـه ُ
القـ ُ
السـمعُِ ،
يفيـ َة الم َ ِ
السم ِع َه َكذا و ِ
عين ِبُر ِ
كـوب َب ْع ِضـهم علـى َب ْعـض
احد َفـ ْو َق َ
وو َصـ َ
سـتم َ
يان ُ
ف ُسـ ْف ُ
آخـَرَ ،
َْ
بـن ُعَي ْينـ َة َك َ ُ
ِ
ِ
سـت ِم َع َقبـ َل أَن
َدر َك ِّ
الم َ
َبيده ،وَفَر َج َبـ ْي َن أَصـا ِب ِع َيـده ُ
الي ْمنـىَ ،ن َصـَبها َب ْع َضـها َفـ ْو َق َب ْعـضَ ،فُرَبمـا أ َ
الشـ ُ
هاب ُ
ِ
ورَبما َلم ُي ِ
صاح ِبهَ ،فُي ِ
هاب ح َتى َيْرمي ِبها إلى اَلذي َيليـه إلـى
بالكلِم ِة إلى
ير
دركه ِّ
مي ِبها ،أيَ :
حرَقهُ ،
الش ُ
َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
بـن ُعَي ْينـةََ :
األرض-
نتهـي إلـى
حتـى ت
َسَف َل ِمنه ،ح َتى ُيْلقوها إلى
يان ُ
قـال ُسـ ْف ُ
األرض ُ -
الذي هو أ ْ
ورَبمـا َ
ََ َ
الكلِ ِ
مـة الم ِ
السا ِح ِر ،وهو المَن ِجم ،في ِ
لقـاةِ ،مئـ َة َك ْذبـة
الكلِم ُة ،على َفمِ َ
كذب َم َعها ،أي :مع ْتلـ َك َ
َفُتْلقى ،أيَ :
ُ ُّ َ
ُ
َفيصَدق في َك ْذ ِ
الس ِ
الس ِ
وكـذاِ ،كنايـة عـن
امعو َن ِمنه :أََلم ُيخ ِبْرنا َ
باتهَ ،فَيقول َ
وكـذا َيكـون َكـذا َ
احُر َيـ ْوَم َكـذا َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
الكلمـة اَلتـي
َخَبَر ِبها َ
الخَبَر اَلذي أ ْ
ال ُخرافات اَلتي أ ْ
احُرَ ،ف َو َج ْدناه ،أي َ :
َج ِل َ
َخَبَر ِبه َحًّقا ،لْل َكلمة ،أَي :أل ْ
الس ِ
ماء.
ُس ِم َع ْت ِمن َ
في الح ِ
أن هللا تعالى
السماء (فوق العرش) .وفيهَ :
ديثُّ :
علو هللا تعالى على َخْلقه ،وأَنه سبحانه في َ
َ
وقتما شاء .وفيهِ :
الس ْم َع ح َتى َيْل ِبسوا على ِ
الش ِ
ق َ
آد َم أَفعاَلهم .وفيه:
ياطين َ
يتكَل ُم بما شاء َ
ابن َ
است ار ُ
ْ
الئ ِ
كة و ِ
قياد الم ِ
َمام َكالمِ َرّبِها
ْ
سالمها أ َ
است ُ
اْن ُ َ
السماوات و ْاألَرض ِإَال ما شاء )for thy Lord is the (sure
( َخالِ ِد ِ
ام ِت َ َ َ ُ َ ْ ُ
َ
ين ف َ
َ َ َ
يها َما َد َ
Accomplisher of what He wants.
يد ) (هود .)107
َرُّب َك ِإ َن َرَب َك َف َعال ِّل َما ُي ِر ُ
(ِإَنما أَمره ِإ َذا أَراد شيئا أَن ي ُقول َله كن َفيكون ) (يس Verily, when He intends a thing,
َ َ ُ ُ َُ ُ
ََ َْ
َ ُُْ
!His Command is, "Be", and it is

)82

As human languages are created  وأنى للحادث،وأما لغات البشر فهي حادثة مخلوقة
ّ
ّ
and incidental, no way they can
capture all the first (ancient) األول الذي ال شيء
ّ ّللا
ّ المخلوق أن يحيط بجميع كالم
words of God, Whose none
.قبله واآلخر الذي الشيء بعده
before him and the one whose
nothing beyond (after).
Quraish said to the Jews: Give us something
to ask this man about, they said: ask him
about the soul, they asked him? Then the
verse revealed: (They ask thee concerning
the Spirit (of inspiration). Say: "The Spirit
(cometh) by command of my Lord: of
knowledge it is only a little that is
communicated to you, (O men!)" [Isra: 85].
And they said: we are not given but a little
knowledge, and the Torah is reveled to us;
which is a great good gift?! Came down the
revelation: (Say: If the ocean were ink
(wherewith to write out) the words of my
Lord. Sooner would the ocean be exhausted
than would the words of my Lord, even if
we added another ocean like it, for its aid).
This Hadith emphasizes that Torah is Few
of infinitely many words of God. It is just
that revealed to Moses Peace be upon him.

{And if all the trees on earth
were pens and the Ocean (were
ink), with seven Oceans behind
it to add to its (supply), yet
would not the Words of Allah be
exhausted (in the writing): for
Allah is Exalted in power, full of
Wisdom.}

 أعطونا: (قالت قريش لليهوِد:وفي الحديث

وه عن
نسأل عنه هذا
شيئا
ُ  سُل: فقالوا،الرجل
َ
ُ
الرو ِح
ُّ  َوَي ْسأَُلوَن َك َع ِن: فسألوه؟ فنـزلت،الرو ِح
ِ الر
ِيت ْم ِم َن اْل ِعْلم
ُ َم ِر َرّبِي َو َما أُوِت
ُ ُّ ُق ِل
ْ وح م ْن أ
 لم ُن ْؤ َت من: فقالوا،]85 :ِإَال َقلِيال [اإلسراء
ِ
 ومن، وقد أُوتينا التو ار َة،العلمِ نحن إال قليال

:كثير ؟! فنـزلت
ا
خير
ُي ْؤ َت التو ار َة فقد أوتي ا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان اْلَب ْحُر م َدادا ل َكل َمات َرّبِي َلَنفَد
َ ) ُق ْل َل ْو َك
ات َرّبِي َوَل ْو ِجْئَنا
ُ َن َتْن َف َد َكلِ َم
ْ اْلَب ْحُر َقْب َل أ
.)12( )] 109 :ِب ِم ْثلِ ِه َم َددا) [ الكهف
أن (ال َت ْوَراة َقلِيل ِم ْن َك ِثير)؛
ّ
ّ يوضح الحديث
فهي فقط كالم هللا تعالى الذي أوحاه إلى
.السالم
ّ موسى عليه

ِ وقوله " َوَل ْو أََن َما ِفي ْاأل َْر
ض ِم ْن َش َجَرة
ِِ
ات
ُ ِم ْن َب ْعده َس ْب َع ُة أ َْب ُحر َما َن ِف َد ْت َكلِ َم
ِامتناع استخدام
ويستفاد من هذا
.)27 َح ِكيم " (لقمان
ُ
ُ
ِ
ِ
كلمات هللا ال
ألن
الشجر قلما
ُ
ّ  وذلك،وماء البحار مدادا
ُّه
ُ أَ ْق َالم َواْلَب ْحُر َي ُمد
َِ
ّللا َع ِزيز
َ َ ّللا ِإ َن

 وتعجز األقالم والمداد عن،النهائية
 وهي،نفاد لها
َ
ّ
.استيعابها وكتابتها

 حسن: حكم المحدث،1465 : الصفحة أو الرقم-صحيح الموارد: المصدر- األلباني: عبدهللا بن عباس المحدث: الراوي12
صحيح

The estimated number of Arabic  مليون14 يقدر عدد كلمات الّلغة العربية فقط بحوالي
words is only about 14 millions.
This is ignorable compared God’s  وهذا العدد ال شيء مقارنة مع كلمات هللا.كلمة
words (infinitely many)
.ألالنهائية
Qur-an is Few of infinitely many
words of God. It is just that said
in Arabic and then revealed (in
Arabic) to Mohammed Peace be
upon him :(We have made it a
Qur-an in Arabic, that ye may be
able to understand (and learn
wisdom). (Az-Zukhruf 3) :Earlier
Before, it was not in Arabic)

الك ِثير
َ ( ّللا
ّ كالم
أنزله وحيا بواسطة

والقرءان العظيم هو َقِليل ِم ْن
ثم
ّللا
ّ
ّ عربيا؛
ُ ّ والالنهائي) جعله
اه ُقْرآنا
ُ  (ِإَنا َج َعْلَن:جبريل على قلب وسمع الرسول محمد
 أي لم يكن من.)3 َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن ) (الزخرف
.عربيا
ّ قبل
ُ

Then God ordered his pin to write it in :ثم أمر ّللا القلم أن يكتبه ِفي الَلوح اْلمح ُفوظ
َْ
ْ
ُّ
ّ
the Preserved board: (And verily, it is in
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُم اْلك َت
ِّ ( َوِإَن ُه في أ
the Mother of the Book, with Us, high اب َل َد ْيَنا َل َعلي َحكيم ) (الزخرف
(in dignity), full of wisdom. (Az.)4
Zukhruf 4))
Finally. With it came down the ثم أنـزله وحيا عربيا بواسطة جبريل عليه السالم على
ُ
ّ
ّ
Spirit of Faith and Truth
(GIBRIL), To thy heart and mind, ّللا عليه وسّلم)؛ بأن
ّ قلب
ّ محمد (صّلى
ّ سيد المرسلين
In the clearly expressed or
.ويعقل حتى ثبت في قلبه
يسمع
سول
ُ
ّ قرأه جبريل و
ُ
ُ الر
presented Arabic tongue.
Qur'an Suhras are limited in
number (114), and the number of
verses limited (6236). The words
of the Qur'an are (77439) words.
To print the Qur'an or write a copy
of it, two bottles of ink should be
enough.

 وعدد آياته محدود،)114( سور اْلُقْرَءان محدودة العدد
 وأما كلمات اْلُقْرَءان فهي تسع وثالثون.)6236(

.)13( )77439( وأربعمائة وسبع وسبعون ألف كلمة
الدواتان
ّ وقد يكفي لطباعة اْلُقْرَءان أو كتابة نسخة منه
.من الحبر

Scientists have made a great العلماء من البشر (أوتوا القليل من العلم) ويحّققوا تطو ار
achievement in the field of Data
:كبي ار في مجال تخزين المعلومات
Storage Developments:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3635
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اإل نسان ما َلم يعَلم ((He Who taught (the use of) the ) )5
(اَل ِذي َعَل َم ِباْلَقَل ِم (َ )4عَل َم ِْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
Pen, * Taught man that which he
(العلق .)5-4
)knew not.) (Al-'Alaq 4-5

ّللا والكتابة في اللوح المحفوظ؟
فما بالك بعلم ّ
مجرد التفكير
وعليه فال يجوز ألحد أن يحاول ّ
بالكيفية التي يكتب بها قلم هللا في اللوح

إن صفات هللا سبحانه قد بلغت الكمال
المحفوظّ .
المطلق والالنهائي ،والبشر عاجزون عن إدراكها:
(َ...ليس َك ِم ْثلِ ِه َشيء ۖ و ُهو َ ِ
يع اْلَب ِص ُير )
السم ُ
َ َ
َْ
ْ
(الشورى . )11

What do you think of the knowledge of
God, and the writing in Lawh
(preserved board)? It is not even
permissible for a one to just try to
)القلم( think about how the pen of God
writes in Lawh. The attributes of
Almighty God have reached the
absolute infinite perfection, and thus
humans are not capable of recognizing
God’s attributes: (There is nothing like
unto Him, and He is the All-Hearer,
)the All-Seer.) (Ash-Shura 11

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال :
أحدها  :أن المراد ] بالروح [ :أرواح بني آدم  ... .وقيل  :المراد بالروح هاهنا  :جبريل  .قاله
قتادة ،قال  :وكان ابن عباس يكتمه ( .تفسير الطبري) .ولعل هذا القول األخير أكثر احتمال ،حيث
أن اآليات التالية تتحدث عن الوحي وعن القرآنَ ( :وَلِئن ِشئَنا َلَنذ َه َب َّن ِب َّال ِذي أَو َحي َنا ِإَلي َك ثُ َّم َل تَ ِج ُد
ِ
ِ
َّ
ير )ُ(87قل َّلِئ ِن اجتَم َع ِت ِ
نس
ان َعَلي َك َكِب ا
ِك ۚ ِإ َّن َفضَل ُه َك َ
َل َك ِبه َعَليَنا َو ِكيال)ِ (86إل َرح َمة من َّرب َ
اْل ُ
َ
ِ ِِ
َوال ِج ُّن َعَلى أَن َيأتُوا ِب ِمث ِل َه َذا الُقر ِ
ص َّرف َنا
ظ ِه ا
ض ُهم لِ َبعض َ
ان َبع ُ
آن َل َيأتُو َن ِبمثله َوَلو َك َ
ير )َ (88وَلَقد َ
الن ِ
لِ َّلن ِ
آن ِمن ُك ِل َم َثل َفأ ََبى أَكثَُر َّ
اس ِفي َه َذا الُقر ِ
ور)( ) (89سورة اْلسراء)
اس ِإ َّل ُكُف ا
وأورد القرطبي في تفسيره:

Al-Qurtobi in Qur-an interpretation said

ِِ
ين :ال َت ْو ِحيد ِإ ْثَبات َذات َغ ْير
ال َب ْعض اْل ُعَل َماء اْل ُم َحّقق َ
" َوَق ْد َق َ
َِ ِ
ِ
َ ِ
الص َفات .وَازَد اْلو ِ
اس ِطي
َ
َ
ُم َشَب َهة للذ َوات َوَال ُم َعطَلة م ْن ّ
ّ
ِِ
اس ِم ِه ِا ْسمَ ,وَال
َر ِح َم ُه َ
الَ :ل ْي َ
س َك َذاته َذاتَ ,وَال َك ْ
ّللا َبَيانا َفَق َ
َك ِف ْعلِ ِه ِف ْعلَ ,وَال َك ِص َف ِت ِه ِص َفة ِإَال ِم ْن ِج َهة ُم َوا َفَقة الَل ْفظ؛

Some scholars have said:
Monotheism is to believe in a
god with essence having no
similarities: his names have no
similar names. His actions
have no actions like.
A
Character of god has nothing

like it.
ص َفة ح ِدي َثة؛ كما OLD essence has
َن ي ُكون َلها ِ
يمة أ
َو َجَل ْت ال َذات اْلَق ِد
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
eternal
characters
and
ِ
ِ
َِ ِ
ِ
attributes
with
يمةَ .و َه َذا ُكّله infinite
ال أ ْ
ا ْس َت َح َ
َن َي ُكون للذات اْل ُم ْح َد َثة ص َفة َقد َ
;perfections
highly
ضي ّللا عنهم ! above
ِ
ق َو ُّ
َم ْذ َهب أ ْ
السَنة َواْل َج َم َ
َهل اْل َح ّ
اعة َر َ َ َ ْ ُ ْ
incidental ones.

(القرطبي) ".

بد من تنـزيه هللا عن مشابهة الخلق
وبالتالي فال ّ
ِ
س
وفي كالمه وفي كتابة قلمه:
فكالم هللا ّ
األو ِل َل ْي َ
ُ
َك ِم ْثلِ ِه كالم ،وال يجوز ألحد أن يزعم أّنه كان أصال
إن من
بأي من اللغات التي يتخاطب بها البشر .و ّ
ّ
يزعم هذا يكون قد وقع في َشَرك التشبيه ،ونسب

إلى هللا االنحياز إلى لغة من لغات البشر ،ولُرّبما

ّللا سبحانه
أفضى به هذا إلى ال ّ
طعن في عدالة ّ
كيفية كتابة قلم
وتعالى .هذا وال يجوز التفكير في ّ
ولربما يقع في التشبيه (تشبيه هللا بخلقه)
هللا .هذا ّ
ّللا هي بكيفية تشبه ّأيا من
من يزعم ّ
أن كتابة قلم ّ

مر
الكيفيات التي تكتب بها أقالم البشر على ّ
الزمان

And therefore, we must believe in
God 's Transcendence; with no
similar creatures, also his writing and
his pen have nothing similar. Words
of God: We do not talk like Him, no
one may claim that Words of God
were originally in any of the human
spoken languages. Where this claim
attributes to God an alignment and
biased to one of the human
languages, and perhaps this led to
challenging the justice of Almighty
God. We may not think of how the
pen of God writes. God has no
analogy among his creatures. Pen of
God writing dos not resemble any of
the modes that are written by human
pens over time.

ِ
س
بد من تنـزيه هللا عن مشابهة الخلق وفي كالمه وفي كتابة قلمه:
وبالتالي فال ّ
فكالم هللا ّ
األو ِل َل ْي َ
ُ
ِ ِِ
بأي من اللغات التي يتخاطب بها البشر .وإ ّن من
َكم ْثله كالم ،وال يجوز ألحد أن يزعم أّنه كان أصال ّ
ولرّبما
يزعم هذا يكون قد وقع في َشَرك التشبيه ،ونسب إلى هللا االنحياز إلى لغة من لغات البشرُ ،

كيفية كتابة قلم هللا.
أفضى به هذا إلى ال ّ
ّللا سبحانه وتعالى .هذا وال يجوز التفكير في ّ
طعن في عدالة ّ
ّللا هي بكيفية تشبه ّأيا من
ولربما يقع في التشبيه (تشبيه هللا بخلقه) من يزعم ّ
هذا ّ
أن كتابة قلم ّ

مر الزمان (من األقالم ما قبل التأريخ ،إلى الكيفية التي تعمل
الكيفيات التي تكتب بها أقالم البشر على ّ
بأن
مما قد
يتوصل إليه العلم) .نقول هذا مع علمنا ّ
ّ
بها اقراص البلوراي  ،-Blue ray-أو خالف ذلك ّ
ّللا وغير المحدود.
القلم مخلوق ومحدودة قدرته على الكتابة؛ فهو قد ال يستوعب أن يكتب جميع كالم ّ
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الدنيا فانية محدودة .بل هنالك كتب
أن ّ
القلم أن يكتب الدنيا وما يكون فيها ( )؛ ونعلم ّ
فلقد أمر ّ ُ
ّللا َ
السماو ِ
ِ
ختم
منه
غير اللوح المحفوظَ ( :
كتب كتابا قب َل أن يخُل َق َ
ات و َ
األرض بألفي عام أنـز َل ُ
ّللا َ
إن َ َ
آيتين َ
ِبهما سورَة البقرِة وال يقر ِ
فيقربها شيطان) (.)15
ثالث ليال
آن في دار َ
ُ

المحرف) من
الكتب السماوية كّلها في األصل كالم هللا ( ،)16وال يمكن أن تخلوا جميعها (وقبل تحريف
ّ
أن هذه اللغات
بعض كالم هللا القديم .ولقد أنـزلت الكتب السماوية بلغات مختلفة .فهل معنى ذلك ّ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء)،
قديمة (قدم هللا)؛ وليست حادثة؟! الجواب كالّ وألف كالّ :وبالتالي ّ
فإن كالم هللا (َل ْي َ
ْ
رب .قال اكتب القدر قال فجرى الَقَلم في تلك الس ِ
 ) - 14أول ما خلق هللا القَلم فقال اكتُب قال وما أكتُب يا ِ
كان و بما
ُ
اعة ِبما َ
َ
َ
ََ
ُ
ُ
ُ
ُ َ
ِ
هو ِ
كائ ٌن إلى األ َبد) (الراوي :عبادة بن الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :تخريج كتاب السنة -الصفحة أو الرقم:
 ،104خالصة حكم المحدث :صحيح

ِ
األب ِد
 ) َّأو ُل ما خَل َق هللاُ القَل َم فقال اكتُب فكتَ َب ما َكان وما هو كائ ٌن إلى َ
الراوي :عبادة بن الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :تخريج كتاب السنة -الصفحة أو الرقم ،105 :خالصة حكم
المحدث :صحيح

ِ
كائن) (الراوي :عبادة بن
القدر قال وكتب ما هو ٌ
أكتب يا رب ؟ قال اكتب َ
القلم فقال له اكتُب قال وما ُ
) ُأول ما خلق هللاُ َ
الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :تخريج كتاب السنة -الصفحة أو الرقم ،103 :خالصة حكم المحدث :صحيح)
 ) أََّول شيء خلق هللا القلم وقال اج ِر فجرى تلك الساع َة بما هو ِكائ ٌن) (الراوي :عبادة بن الصامت المحدث :األلباني -
ََ
ُ
ُ َ
المصدر :تخريج كتاب السنة -الصفحة أو الرقم ،107 :خالصة حكم المحدث :إسناده حسن
 ) َّكون) (الراوي :عبدهللا بن عباس المحدث :األلباني  -المصدر :
فكتَ َب َّ
إن َّأو َل شيء َخَلَق ُه هللاُ الَقَل ُم ،فأ َم َرهُ َ
كل شيء َي ُ
صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم ،2016 :خالصة حكم المحدث :صحيح
ِ
 ) َّاألب ِد) (الراوي:
له اكتُب ،قال :ما أكتُ ُب ؟ قال :اكتُب ال َ
إن َّأو َل ما خلق هللاُ القَل ُم ،فقال ُ
قد َر ،ما كان و ما هو كائ ٌن إلى َ
عبادة بن الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم ،2017 :خالصة حكم المحدث:
صحيح

َّللا – تعالى  :-القَلم ،فقال له :اكتُب ،فقال :ما أكتُب ؟! قال :الَقدر :ما كان ،وما هو كائن إلى ِ
 ) َّاألبد)
ٌ
َ
َ ُ
َ
ُ
إن َّأو َل ما َ
َ
َ
خلق َّ ُ
َ
ُ
(الراوي :عبادة بن الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :تخريج مشكاة المصابيح -الصفحة أو الرقم ،91 :خالصة حكم
المحدث :صحيح)

َّللا الَقلم ،فقال اكتُب فقال ما أكتُب قال :اكتُ ِب القدر ما كان وما هو كائن إلى ِ
 ) َّاألبد) (الراوي :عبادة بن
ٌ
َ
ََ
إن َّأو َل ما َ
ُ َ
َ
َ
َ
خلق َّ ُ َ
الصامت المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم ،2155 :خالصة حكم المحدث :صحيح
َّللا القلم فقال َله اكتُب فجرى بما هو كائن إلى ِ
 ) َّاألبد) (الراوي :عبادة بن الصامت المحدث :األلباني -
ٌ
خلق َّ ُ َ َ ُ
إن َّأو َل ما َ
َ
المصدر :صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم ،3319 :خالصة حكم المحدث :صحيح
15

الراوي :النعمان بن بشير المحدث:األلباني  -المصدر:صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم ،2882:حكم المحدث:صحيح

الراوي :النعمان بن بشير ،المحدث :المنذري ،المصدر :الترغيب والترهيب ،الصفحة أو الرقم ،2/315 :خالصة حكم
المحدث] :إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما[
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اْلنجيل.
اليهود والنصارى التوراةَ و
تكفل َّللا بحفظ الُقرَءان ،بينما حرفت
ُ
َ

 وإّنما ُينـزُله هللا تعالى عن مرتبة كالمه إلى مرتبة كالمه المعجز بلغة،وهو ليس من جنس كالم البشر
:س َك ِم ْثلِ ِه َشيء)؛ وذلك حين يشاء أن ُينـزَله على أحد من رسله
ّ البشر المخاطبين
َ  (َل ْي:بالرسالة (أيضا
ْ
We have made it a Qur-an in Arabic,
)3 اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن ) (الزخرف
ُ (ِإَنا َج َعْلَن
that ye may be able to understand (and
learn wisdom). (Az-Zukhruf 3)

(We have sent it down as an َنزْلَناه ُقرآنا
ِ
ِ ات اْل ِك َتا ِب اْل ُم ِب
ُ آي
ْ ُ َ ) ِإَنا أ1( ين
َ (الر تْل َك
Arabic Qur-an, in order that ye
)() (يوسف2) َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن
may learn wisdom.) (Yusuf 2)
ِ ( َو َما أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبلِ َس
.)4 ) (إبراهيم... ۖ ان َق ْو ِم ِه لُِيَبِّي َن َل ُه ْم

(We sent not a Messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in
order to make (things) clear to them.…) (Ibrahim 4)

ث ّم ينـزل به جبريل أمين الوحي على قلب وسمع
:الرسول ليقرأه هو بدوره على المخاطبين
ّ البشر
(It is not fitting for a man that Allah اء
ِ ّللا ِإَال وحيا أو ِم ْن ور
ان لَِب َشر
َ أن ُي َكّلِ َم ُه
ْ
ْ
َ ( َو َما َك
ْ
َ
َ
َ
ُ
should speak to him except by inspiration,
.)51 ِح َجاب ) (الشورى
or from behind a veil) (Ash-Shura 51)
23. )Verily! It is We Who have sent  (ِإَنا نحن نـزْلنا عَليك اْل ُقرآن:إن للقرآن تنـزالت كثيرة
ّ
َ ْ ََْ َ
َُْ
down the Qur'an to you (O
: )؛ ومنها23 َتنـزيال) (اإلنسان
Muhammad) by stages.(

:  كتابته في اللوح المحفوظ:التنـزيل (التنـزل) األول

The first Download is writing it in Lawh (preserved board)
And verily, it is in the Mother of
the Book, with Us, high (in
dignity), full of wisdom. (AzZukhruf 4)

ِ (وِإَن ُه ِفي أُمِ اْل ِك َت
.)4 اب َل َد ْيَنا َل َعلِي َح ِكيم ) (الزخرف
َ
ّ

Lawh hostel some words of God  وإن كالم.اللوح المحفوظ نـزل فيه بعض كالم هللا وأمره
ُ
ّ
and some of his commands. Where
:النهائيين
ّللا وأمره
words and and orderes of God are
ّ
ّ
infinite
Verily, when He intends a thing, (ِإَنما أَمره ِإ َذا أَراد شيئا أَن ي ُقول َله كن َفيكون ) (يس
ُ َُ ُ ُ َ َ
َْ ََ
ُُْ َ
His Command is, "Be", and it is!

)82

The Almighty God is the owner of the فالِل سبحانه هو صاحب األمر والنهي واإل رادة
ّ
commands and prohibitions and
absolute will. The pen of God writes the وّللا تعالى لم
ّ ّللا؛
ّ أمر
َ  والقلم يكتب.المطلقة
command of Allah. Speaking is one of
. وكيف شاء،يزل متكلما إذا شاء بما شاء
his attributes. And his words are in
accordance with his will
Writing Qur'an in preserved board
( )اللوح المحفوظa great creature has two
aspects: A place where some words
of God are written down. Also it
indicates a lower significant rank.
This later one attributed to the fact
that both preserved board and pen of
God are great creatures; that have the
honor to write some words of God,
and his words are not created.
Also preserved board and pen of God
writing capacity is still finite, but
words of God are infinite. Not all
words of God are written: (The pen
is first thing created by Almighty
God: He took it by his right hand –
his both hands are right hands - he
said: He wrote this world and what is
going to be: work done: the
righteousness or immorality, humid
or dry, He does take an account of it
(all) in the book…).
God ordered the pen to write this life
and its events. We know that the
world is transient and has a limited
age.

كتابة اْلُقْرَءان في اللوح المحفوظ هي تنـزل مكاني
أن القلم
ّ الرتبي هو
ّ  والتنـزل:ورتبي (معنو ّي) أيضا
ّ
 فاْلُقْرَءان قليل،غير المخلوق
ّ الم
َ ّللا
َ المخلوق يكتب ك
ق بأن
.ّللا ألالنهائي
ُ يتشرف القل ُم المخلو
ّ
ّ من كالم
،ّللا وهو غير مخلوق؛ فهو صفته سبحانه
ّ كالم
َ
َ يكتب
ويتشرف الّلوح المحفوظ (وهو مخلوق) بأن ُيكتب فيه
ّ

.وكالمه غير مخلوق
،ّللا
ُ
ّ كال ُم
 والّلوح،درته على الكتابة
ُ إن القلم مخلوق ومحدودة ق
ّو

المحفوظُ بمفرده محدودة سعته؛ فهو قد ال يستوعب

ّللا القديم وغير المحدود؛ فال يسعه أن
ّ جميع كالم
 (إن أول:ده الحديث
ّ يكتب جميع كالم
ُ  وهذا يؤّك:ّللا

 فأخذه بيمينه – وكلتا، القلم:شيء خلقه هللا عز وجل

 فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل:يديه يمين – قال

 فأحصاه عنده، رطب أو يابس، بر أو فجور:معمول

.)...،في الذكر

 ونعلم.ّللا أن يكتب الدنيا وما يكون فيها
ُ ّ فالقلم أمره
. الدنيا فانية محدودة
ّ أن
ّ

أم الكتاب
 حالة الّلغة:التنـزيل الثاني
ّ
ّ العربية وأحاديث
The second Download Is Its Arabic writing in Lawh (preserved board)
Almighty God is the first nothing  والكالم،ألِل سبحانه وتعالى هو األول ال شيء قبله
before him, and speaking is one of his
تنفك عنه ومنذ األزل؛
صفة لم
eternal and everlasting attributes; and وكالمه تبع لمشيئة
ّ
ُ
his words are connected to his will:  (ِإَنما أَمره ِإذا أَراد شيئا أَن يقول له كن:وإرادته
ُ ُ َ َ َُ
ْ َ َ َ َ ُُْ َ
(Verily, when He intends a thing, His
)82 َفَي ُكو ُن) (يس
Command is, "Be", and it is!)

The human languages are created . If
:ّللا
ّ  وإذا كّنا ننـزه.أما لغات البشر فحادثة مخلوقة
ّو
we believe of a God with nothing
similar or equal to :
(…There is nothing like unto Him, ) صير
ِ الس ِميع اْلب
َ س َك ِم ْثلِ ِه َش ْيء ۖ َو ُه َو
ُ
َ
ُ
َ َل ْي...(
and He is the All-Hearer, the All. )11 (الشورى
Seer.) (Ash-Shura 11)
It is not permissible to claim that his فال يجوز أن نـزعم أن كالمه أصال أو أزال هو بلغة من
ّ
words are originally or From eternity
.لغات البشر
in the languages of humans.

تشير حروف فواتح السور إلى تنـزل اْلُقْرَءان الكريم (في
س َك ِم ْثِل ِه
المدرك) عن
ّ
ّ كيفية كالم
َ ّللا (َل ْي
ُ أصله غير
ّللا (غير
ّ  إلى مرتبة كالم، وبغير لغات البشر،)َش ْيء
 لكن باللغة العربية ؛،المدرك) والذي ليس كمثله شيء
ُ
وذلك تمهيدا لنزول جبريل به على الرسول محمد ( ِبلِ َسان
.)195 َعَربِي ُمِبين) (الشعراء
ّ
س
َ ثم تنـزله عن كيفية الكتابة في اللوح المحفوظ (َل ْي
ّ
 ;)المحفوظin an unknown method
ِ
ِ
الميسرة (للغة العربية)؛
َكم ْثل ِها كتابة) إلى مرتبة كتابتنا
ّ
Fawateh
Alsuar
refer
to:
downloading the Holy Qur'an
from the state of Words of God;
where nothing whatever likes or
resembles; to the state of Arabic
Words of God; where nothing
whatever likes or resembles.
They also refer to the Pin of Allah
rewriting the Arabic Words of
God in the Preserved board ( اللوح

that differs from human writing
processes whatsoever. Finally, it
is revealed to Mohammad by the
Angel Jibril, peace be upon him.
The moment Prophet Mohammad
reads it; in order to convey the
message to his companions; it
becomes words of God that we
can read and write in Arabic.

وذلك حتى يتمكن من فهمه الذين نـزل إليهم اْلُقْرَءان الكريم
الرباني أن
ّ
ّ  فكان من مقتضى الّلطف.عربيا معج از مبينا
أنـزل هللا اْلُقْرَءان عن مرتبة كالمه؛ وليصبح وبعد تنزله
 وبذلك.على محمد مبينا ومقروءا ومكتوبا باللغة العربية

محمد
أصبح مبينا بعد تنـزله على قلب وسمع الرسول
ّ
.(صلى هللا عليه وسلم)؛ والذي قرأه على الصحابة الكرام

العربية
ّللا من قبل ومن بعد تنـزله إلى
ّ
ّ والقرآن هو كالم

It is said: the person Nazal (came
down) off the right and truth: left it.
This meaning might refer to a point
implicit in Fawateh Alsuar, which is
downloading the Holy Qur'an (in its
origin and before acquiring this
attribute) from the state of Words of
God; where nothing whatever likes or
resembles; and not in human languages,

ولعل في
: تركه:الحق
ِّ نـزل فالن عن األَمر و
ّ
َ :ويقال
) هذا المعنى إشارة (تتضمنها حروف فواتح السور

إلى تنـزل اْلُقْرَءان الكريم (في أصله وقبل أن يأخذ
س َك ِم ْثِل ِه
هذه الصفة) عن
ّ
ّ كيفية كالم
َ َل ْي...( ّللا
ّللا
ّ  إلى مرتبة كالم،وبغير لغات البشر،)َش ْيء

باللغة العربية واّلذي ليس كمثله شيء.

;to the state of Arabic Words of God
where nothing whatever likes or
resembles.

كيفية
القلم في الّلوح المحفوظ
ثم كتبه
عربيا؛ إالّ ّ
أن ّ
ّ
ّ
ُ
ّللا .فيكون
الكتابة في الّلوح المحفوظ ال يعلمها إالّ ّ

العربية له في الّلوح
التنـزل الثاني للقرآن هو الكتابة
ّ
يتشرف
المحفوظ .فهو تنـزل مكاني ومعنو ّي أيضا:
ّ
ّللا بالّلغة
القلم المخلوق بأن يكتب اْلُقْرَءان (كالم ّ
العربية وهو غير مخلوق ،وليس كمثله شيء)،
ّ

كالم
ّ
ويتشرف الّلوح المحفوظ والمخلوق بأن ُيكتب فيه ُ
الدرجة
ّللا هذا بالّلغة
العربية .التنـزل المعنو ّي (تنـزل ّ
ّ
ّ
الرتبة والمكانة) الجديد هنا هو نـزول عن مرتبة كالم
وّ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) إلى مرتبة كالم هللا
هللا الذي (َل ْي َ
ْ
المعجز بلغة العرب؛ واّلذي ليس كمثله شيء:
(ِإَنا جعْلناه ُقرآنا عربًِّيا َلعَلكم تع ِقُلون ) We have made it a Qur-an in Arabic, that ye
َ ُْ َْ َ
ََ َ ُ ْ
ََ
may be able to understand (and learn
(الزخرف .)3
)wisdom). (Az-Zukhruf 3
اب َلدينا َلعلِي ح ِكيم ) And verily, it is in the Mother of the Book,
(وِإَن ُه ِفي أ ِّ
ُم اْل ِك َت ِ َ ْ َ
َ
َ
َ
with Us, high (in dignity), full of wisdom.
(الزخرف .)4
)(Az-Zukhruf 4

اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم
وّ
اه) في آيات اْلُقْرَءان الكريم تكون مع طارئِ( :إَنا َج َعْلَن ُ
إن الكلمة (جعلَ :ج َعْلَن ُ
ِ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) ؛ أي لم يكن من
َت ْعقُلو َن)؛ أي بعد أن كان في أصله على صورة كالم ا ّلرب الذي (َل ْي َ
ْ
ِ
ِ
َي الَل ْوح اْل َم ْح ُفوظ "َل َد ْيَنا" َب َدلِ :عْندَنا "َل َعلِي" َعَلى
قبل ّ
عربياَ " .وِإَن ُه" ُم ْثَبت "في أ ُّم اْلك َتاب" أ ْ
َصل اْل ُك ُتب أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
اْل ُك ُتب َقْبله " َحكيم" ُذو ح ْك َمة َبال َغة.

و نـز َل بالمكان ،وفيهَ :ح َل .وهذا المعنى فيه إشارة إلى كتابة الُقرَءان في اللوح المحفوظ؛ والذي نـزل فيه
وبعض كالمه:
بعض أمر هللا
ُ
ُ
اب َل َديَنا َلعلِي ح ِكيم ) (الزخرف And verily, it is in the Mother of the
(وِإَن ُه ِفي أ ِ ِ
َ
ُم اْلك َت ِ ْ َ
َ
ّ
Book, with Us, high (in dignity), full
.)4
)of wisdom. (Az-Zukhruf 4

نـزل من علو إلى أسفل :وفي هذا المعنى إنـزال اْلُقْرَءان من الّلوح المحفوظ (من العالم العلو ّي؛ عالم
السماو ِ
الجن)ُ ( .قل أَنـزَل ُه اَل ِذي يعَلم ِ ِ
ات
المالئكة والملكوت) إلى العالم األرضي (عالم اإلنس و ّ
السَر في َ َ َ
َْ ُ ّ
ْ
َو ْاأل َْر ِ
المطهرون:
اليمس اْلُقْرَءان في اللوح المحفوظ إال المالئك ُة
ور َر ِحيما) (الفرقان .)6
ان َغ ُف ا
ُّ
ض ِإَن ُه َك َ
ّ
ِ
ين )
ط َهُرو َن) (الواقعة  .)79وفي هذا المعنى أيضا اآلية الكريمة( :نـز َل ِب ِه ُّ
(َال َي َم ُّس ُه ِإَال اْل ُم َ
وح ا ْألَم ُ
الر ُ
(الشعراء .)193
ير ) (اْلسراء
اك ِإَال ُمَب ِّش ار َوَن ِذ ا
ق نـز َل َو َما أَْر َسْلَن َ
و نـز َل على القوم أي ح َل ْ
اه َوبِاْل َح ِّ
ضيفاَ ( :وبِاْل َح ِّ
ق أَنـزْلَن ُ
غتهم:
لغت ُه ل َ
 .)105ونـزل اْلُقْرَءان بلسان العرب :معناه وافقت ُ
ِ
ات اْل ِك َت ِ
اب اْل ُم ِب ِ
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن )( )(2يوسف).
ين (ِ )1إَنا أ َ
آي ُ
َنزْلَن ُ
(الر ۖ تْل َك َ
ِ
ين َك َفروا َلوَال نـزل عَلي ِه اْلُقرءان جمَلة و ِ
اح َدة َك َذلِ َك لُِن َثِّب َت
َ َْ
إنـزال اْلُقْرَءان على قلب ّ
ال اَلذ َ ُ ْ
َْ ُ ْ َ
نبيه محمدَ ( :وَق َ
ِ
اه َتْرِتيال ) (الفرقان  :)32ثم حفظ الصحاب ُة الُقرَءان في صدورهم ،وعاشوه واقعاَ( :لَق ْد
ِبه ُف َؤ َاد َك َوَرَتْلَن ُ
أَنـزْلَنا ِإَلي ُكم ِك َتابا ِف ِ
يه ِذ ْكُرُك ْم أَ َف َال َت ْع ِقُلو َن) (األنبياء .)10
ْ ْ
آيات الُقرَءان أن الصحابة استحقوا الجنة (نـزال ِم ْن َغ ُفور َر ِحيم) (فصلت  ،)32ألن الُقرَءان سكن
وتبي ُن ُ
ِ
اموا َت َتنـز ُل َعَل ْي ِه ُم اْل َم َال ِئ َك ُة أََال َت َخا ُفوا َوَال
قلوبهم وكان لهم منهاج حياةِ( :إ َن اَلذ َ
ّللا ثُ َم ْ
ين َقاُلوا َرُّبَنا َ ُ
اس َتَق ُ
ِ ِ
ِ
وع ُدو َن) (فصلت .)30
َت ْح َزُنوا َوأ َْبشُروا ِباْل َجَنة اَلتي ُكْن ُت ْم ُت َ
امه .وهذا المعنى فيه إشارة للنسخ:
نـز َل هذا مكان هذا :أقامه ُمَق َ
ْت ِبخير ِمنها أَو (None of our revelations do We abrogate
( َما َنْن َس ْخ ِم ْن
آية أ َْو ُنْن ِس َها َنأ ِ َ ْ ْ
ْ
َ
َ
or cause to be forgotten, but We
ِم ْثلِ َها أََل ْم َت ْعَل ْم أ َ
ّللا َعَلى ُك ِّل َش ْيء َق ِدير) substitute something better or similar:
َن َ َ
knowest thou not that Allah hath power
(البقرة .)106
)over all things? ) (Al-Baqarah 106

ع من ِ
ع
قول أَُبي ،وذاك أن أَُبًّيا
يقول :ال َأد ُ
لند ُ
أقرُؤنا أَُبي ،وأقضانا علي ،وإنا َ
هللا عنهَ ( :
ُ
قال ُع َمُر رضي ُ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ ِ َ
آية أ َْو ُنْن ِس َها) { .
هللا تعالىَ { :ما َنْن َس ْخ م ْن َ
هللا عليه وسلم ،وقد قال ُ
شيئا سم ْع ُته من رسول هللا صلى ُ

(الراوي :عبدهللا بن عباس ،المحدث :البخاري ،المصدر :صحيح البخاري ،الصفحة أو الرقم،4481 :
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ِ
ِ
النبي َّ
َّ
ِ ِ َّ
اك َّ
صلى هللا
من ِ
ك شيئا َسمعتُ ُه َ
َتر ُ
َوَذ َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"؛ أي :ل أ ُ
أن أ َُبيًّا َي ُ
قول :ل أ ََدعُ شيئا سمعتُ ُه من َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
عليه َّ
وسلم في ِقراء ِة القر ِ
من
قول َبن ِ
كم ُه ،فهذا ُ
سخ َشيء َ
يد ُّل على َّأنه ل َي ُ
كما سمعتُ ُه من ُه ب ُحجَّة َّأن ُه ُنس َخت قراءتُ ُه أو ُح ُ
آنَ ،
الُقر ِ ِ
بأن َّ
عمر على أ َُبي َّ
قال هللاُ تعالى في كتاِبه:
سخ
ٌ
الن َ
آن ،وقد احتَ َّج ُ
موجود كما َ
(ما ننسخ ِمن آية أَو نن ِسها نأ ِت ِبخير ِمنها أَو (None of our revelations do We abrogate or cause
َ
ُ َ َ
َ
َ
َ َ َ
to be forgotten, but We substitute something better
ِ
ِ
ِمثلِ َها أََلم تَعَلم أ َّ
َن َّ
ير) (البقرة or similar: knowest thou not that Allah hath power
َّللاَ َعَلى ُكل َشيء َقد ٌ
)over all things? ) (Al-Baqarah 106
.)106

Narrated Ibn Abbas: Umar said, "Our best Qur'an reciter is Ubai and our best judge is
'Ali; and in spite of this, we leave some of the statements of Ubai because Ubai says, 'I
do not leave anything that I have heard from Allah's Apostle while Allah: "Whatever
verse (Revelations) do We abrogate or cause to be forgotten but We bring a better one or
similar to it." (2.106). Volume 6 - 971 / 1700. SAHIH BUKHARI VOLUME 6 >
BOOK 60: PROPHETIC COMMENTARY ON THE QUR'AN (TAFSEER OF THE
PROPHET (PBUH))

(To thee We sent the Scripture in
truth (ق
ِّ ) ِباْل َح, confirming the Scripture
that came before it, and as a criterion
over it: So judge between them by
what Allah hath revealed, and follow
not their vain desires, diverging from
ِ
the Truth (ق
ِّ  )م َن اْل َحthat hath come to
thee. …. ) (Al-Maidah 48)
Aisha said: (Three who speak of
one of them makes the greatest
lie: One who claims that
Muhammad (PBUH) saw his
Lord makes the greatest lie on
God and God says: (No vision
can grasp Him. But His grasp is
over all vision: He is above all
comprehension, yet is acquainted
with all things.) (Al-An'am 103).
(It is not fitting for a man that
Allah should speak to him except
by inspiration, or from behind a
veil) (Ash-Shura 51). …….etc.)

:واْلُقْرَءان ناسخ لما سبق َو ُم َه ْيمن َعَل ْي ِه
ِ
ق ُم َصِّدقا لِ َما َب ْي َن
ِّ اب ِباْل َح
َ  ( َوأَنـزْلَنا ِإَل ْي َك اْلك َتِ
ِ
ِ َي َد ْي ِه ِم َن اْل ِك َت
اح ُك ْم َب ْيَن ُه ْم
ْ اب َو ُم َهْيمنا َعَل ْيه َف
ِ
اء َك ِم َن
ْ ّللا َوَال َت َت ِب ْع أ
َ اء ُه ْم َع َما َج
َ َه َو
ُ َ نـزل
َ َب َما أ
)48 ق) (المائدة
ِّ اْل َح

ِ  (ثالث من َت َكَلم بو:َيروي مسروق عن عائشة
منهن
احدة
َ
َ
ِ َ فقد أعظم عَلى
ِ ّللا
َ
َ من
هللا
َ حد َث َك
َ
ْ ( :َالفرية
ُ أن محمدا صلى
َ
ِ
 َال ُت ْد ِرُك ُه ْاألَْب َص ُار:أت
ْ عليه وسَل َم رأى رَب ُه
ْ  ثم َقر،فقد ك َذ َب
ِ
. )103 يف اْل َخ ِب ُير) (األنعام
ُ َو ُه َو ُي ْد ِر ُك ْاأل َْب َص َار َو ُه َو الَلط
ِ ّللا ِإَال وحيا أو ِم ْن ور
ِ ْ ان لِب َشر
) اء ِح َجاب
ْ ْ َ ُ َ أن ُي َكّل َم ُه
َ َ (و َما َك
ََ
َ

،فقد َك َذ َب
.)51 (الشورى
ْ يعلم ما في غد
ْ
ُ ومن حد َث َك أَن ُه
َ ومن
حد َثك أَن ُه
ْ ثم َقَأر
ْ  َو َما َت ْدرِي َن ْفس َما َذا َت ْك ِس ُب َغدا:َت
ول َبِّل ْغ َما أُْن ِز َل ِإَل ْي َك ِم ْن
َ أت َيا أَُّي َها
ْ َك َت َم
ْ فقد كذب ث َم قر
ُ الر ُس
السالم في صورِت ِه
جبريل علي ِه
ولكنه رأى
، اآلي ُة. ِك
ُ
َ َرّب
َ
ُ
ِ مر
.)19( )18( ). تين
َ

ِ دون
ِ ُ وهذا يد ُّل على ث،أي ما ن ِبدل ِمن آية أو نترُكها ل نب ِدلُها
ِ النس ِخ في القر
َّ  وقد يَق ُع،آن
َّ بوت
 وقد،التالوِة
ُ الن
َ سخ على ال ُحك ِم
ُ
َُ
ُ
ُ ُ
ِ ُ يك
ِ
ِ
. يكون لهما معا
ُ الحك ِم وقد
ُ مع بقاء
َ ون للتالوة
ِ الص
ِ  بيان من َق:الحديث
ِ وش
ِ
ِ هادة
ِ بالف
ِ
.ضل
بة
وفي
َّ بعض
َ بعضهم لِبعض
َ حابة
َ ُ
ِ الص
ِ
ِ النس ِخ في القر
َّ حابة في ُوقوِع
. آن
َّ بين
ُ ُ ث:وفيه
َ بوت الخالف
.4855 : الصفحة أو الرقم-صحيح البخاري: المصدر- البخاري: عائشة أم المؤمنين المحدث: الراوي18
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ِ
ِ
ولِه َذا َكانت أُم المؤ ِمِنين ع ِائشة ر ِ
ِ
يها ِفي ُّ
الدْنَيا َوتَحتَج ِب َه ِذِه
ضي َّ
َّللا َعن َها ُت ْث ِبت ُّ
َ
الرْؤَية في الدَار ْاآلخَرة َوَتْنف َ
َ َ
ُ َ َ َ َ َ
الدار اآل ِخ َرة) ِْ
صار "َ .فاََل ِذي َن َف ْت ُه ( ِفي َّ
اإل ْدَراك اَل ِذي ُه َو ِب َم ْعَنى
اآل َية " َل تُد ِر ُ
صار َو ُه َو ُيد ِرك األَب َ
كه األَب َ
ظ َمة َواْل َج َال ل (ألالنهائية) َعَلى َما ُه َو َعَل ْي ِه سبحانهَ ،فِإ َن َذلِ َك َغ ْير ُم ْم ِكن لِْلَب َش ِر َوَال لِْل َم َال ِئ َك ِة َوَال
ُرْؤَية اْل َع َ
لِ َشيء (ابن كثير ،ج  ،2ص .)218
ْ
وتفرد به من األسماء الحسنى والصفات العلى :ومنها
وّ
إن من تمام اإليمان أن نثبت ّلِل ما أثبته لنفسه ّ
الرسول
صفة الكالم ،فكالمه سبحانه ليس من جنس كالم البشر ،ويجعُله
ّ
ّللا بلسان قوم ّ
(يصيُرُه) ّ ُ
يسم ُع ُه
يسم ُع ُه
البشر ّ
ُ
سول وحيا (بواسطة جبريل) أو من وراء حجابّ ،
الر ُ
المخاطبين بالرسالةّ ،
ثم َ
ثم َ
ِ
ّللا بحفظه؛ فتتلقاه األجيال بالتواتر.
البشر من
البشر حيث تكّفل ّ
ُ

س
وكما ّبين الحافظ فالوحي أصله التفهيم .فبالتالي ال ّ
بد أن ينـزل الكالم عن مرتبة كالم ّ
ّللا الذي (َل ْي َ
ِ ِِ
بد أن ينـزل المكتوب عن مرتبة الكتابة
ّللا بلغة القوم المخاطبين بالوحي ،وال ّ
َكم ْثله َش ْيء) ليصبح كالم ّ
المراد وهو التفهيم
في الّلوح المحفوظ إلى مرتبة الكتابة بلغة ّ
الرسول الموحى إليه؛ وذلك حتى يتحّقق ُ
ِ
ِ
كصفته
مشابهة الخلق؛ فليس
يه هللا عن
والحفظ عن طريق الكتابة والجمع .وهذا الفهم يؤّك َده تنـز ُ

أن ال َمنـزَل ُة :موضع النـزول ،ومن المجاز:
مر بنا ّ
صفة ،وال يشبه كالمه كالم .وهذا تؤّكده الّلغة ،فقد ّ
الرتبة والمكانة.
ّ
الدرجة و ّ
أمثلة للتقريب:

أن الّلغات التي يتخاطب
 -1الكمبيوتر :في مجال الكمبيوتر هناك مستويات لّلغات ،فليس ألحد أن يزعم ّ
وتتطور وسائط تخزين
ّللا (األ زلي) ومن نفس مستواه.
ّ
بها البشر (المخلوق) هي من جنس كالم ّ

أن األقالم التي يكتب بها البشر (المخلوق) هي من جنس
البيانات .وبالتالي ليس ألحد أن يزعم ّ
أمرُه أن يكتب في الّلوح المحفوظ).
ومستوى قلم ّ
ّللا (الذي َ
المبرمج (،)Source code
وفي عالم الحاسبات يقوم جهاز الحاسوب بتجزئة البرنامج الذي يكتبه
ُ
ِ َّ ِ
وبعضه
ين َس َنة،
صَّلى َّ
ومَنجَما ِإَلى َرُسول َّ
ُ
َّللا َعَليه َو َسل َم في ثَ َالث َو ِعش ِر َ
ُ
ونظيرهُ أن اْلُقْرَءان نـز َل ُم َفَرقا ُ
َّللا َ
نـزل عَلى الوَق ِائع( :وُقرآنا َفرْقَن ِ
َه َعَلى الَن ِ
اه َتنـزيال) (اْلسراء .)106
اس َعَلى ُم ْكث َونـزْلَن ُ
اه ل َت ْقَأر ُ
َ ْ َ ُ
َ
َ

البرنامج إلى شيء يستطيع أن يفهمه جهاز الكمبيوتر ويتعامل معه ،وهذا يشبه التنـزيل
ثم ُي ْتر َج ُم
ُ
ومن ّ
بلغة القوم :
( َو َما أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبِل َس ِ
ان َق ْو ِم ِه ِلُيَبِّي َن َل ُه ْم ( )...إبراهيم .)4
(We sent not a Messenger except (to teach) in the language of his (own) people, in
)order to make (things) clear to them.…) (Ibrahim 4
 -2تحول حالة المادة :وتعّلمنا في علم Phase transition: Transitions between solid, liquid
ّ
ّ
and gaseous states of matter, and, in rare cases,

الفيزياء أن المادة تتغير من حالة إلى plasma. During a phase transition of a given
ّ
medium certain properties of the medium change,
أخرى :الحالة الصلبة والسائلة والغازيةoften discontinuously, as a result of the change of ،
والبالزما .ويعتمد انتقال مادة ما من some external condition, such as temperature,
pressure, or others. For example, a liquid may
حالة لحالة على درجة الحرارة والضغطbecome gas upon heating to the boiling point, .
resulting in an abrupt change in volume.

أن الخلق أطوار ):(Creation in Stages
 -3وفي اْلُقْرَءان ّ
{ }13ما َل ُكم َال َترجو َن َِ ِ
ار (نوح).
لِل َوَق ا
َ ْ ُْ
"What is the matter with you, that ye place not your hope for kindness and longsuffering in Allah,

ار (نوح).
{َ }14وَق ْد َخَلَق ُك ْم أَ ْط َو ا

?"`Seeing that it is He that has created you in stages

طَبق ) (النشقاق .)19
طَبقا َعن َ
وقوله تعالىَ( :ل َتْرَكُب َن َ

[That] you will surely experience state after state.

َي َل َتْرَكَب َن أَّي َها ِْ
ومنـزَلة َع ْن َمنـزَلة.
أْ
اإل ْن َسان َحاال َب ْعد َحالَ ،
البحث على الرابط ()http://eijaz.mutah.edu.jo/Situations.htm

الل َغاتAnd among His great Signs the :
آياته الدَاَلة َعَلى ُق ْدَرته اْل َع ِظيمة ُّ
َ -4و ِم ْن َ
َ
variations in your languages :(And
(و ِمن ِ ِ
ض و ِْ
ِ
ق َ
ف أَْل ِسَن ِت ُك ْم among His Signs is the creation of
اخت َال ُ
آياته َخْل ُ
َ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
the heavens and the Ardh, and the
ِ
ِ
ِ
ين ) (الروم )22
َوأَْل َوان ُك ْم ِإ َن في َذلِ َك َآلَيات لِْل َعالِم َ
variations in your languages and
your colours; verily in that are Signs
for those who know.) ( 22).

ّللا:
ُّ
كل الخالئق ّ
تسب ُح ّ َ
ض َو َمن ِف ِ
يه َن َوإِن ِّمن َشيء ِإَال ُي َسِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َوَل ِكن َال َت ْفَق ُهو َن
ات َ
( ُت َسِّب ُح َل ُه َ
الس ْب ُع َو ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
ْ
ور ) (اْلسراء )44
ان َحلِيما َغ ُف ا
يح ُه ْم ۗ ِإَنهُ َك َ
َت ْس ِب َ
ِ
ان مْن ِط َق ال َ
ط ْي ِر َواْل َحَي َوان.
ولقد ُعّل َم ُسَل ْي َم ُ َ

كالم الهدهد ليس من جنس كالم سليمان

السالم هي نفس لغة الهدهد أو من جنسها.
مسكين هذا الهدهد إذا اعتقد ّ
أن كالم (لغة) سليمان عليه ّ
تقرب لنا
ّللا ،وطائر .فهل لهذه الصورة أن ّ
هذا والمقارنة هنا بين مخلوقين اثنين :رسول كريم ُمعّلم من ّ

س َك ِم ْث ِل كالمه كالم .إله ُينـز ُل وحيه على
التنـزيل :إّن ُه إله عليم قدير
 ،وَل ْي َ
البشر بالّلغة التي يفهمونها ،في حين أن كالم ِ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) من كالم
ّ
ّللا ّ
َ ّ
األو ِل (الشيء قبله) (َل ْي َ
ْ
البشر ،وليس باللغات التي يتخاطب بها البشر.
كالم الّنملة ليس من جنس كالم سليمان
قول النملة:
ِ
ِ
ِ
ود ُه َو ُه ْم
ان َو ُجُن ُ
( َح َتى ِإ َذا أ ََت ْوا َعَلى َواد الَن ْم ِل َقاَل ْت َن ْمَلة َيا أَُّي َها الَن ْم ُل ْاد ُخُلوا َم َساكَن ُك ْم َال َي ْحط َمَن ُك ْم ُسَل ْي َم ُ
َال َي ْش ُعُرو َن ) (النمل )18
قول سليمان:
ِ ِ
َع َم َل
َن أ ْ
َش ُكَر ِن ْع َم َت َك اَل ِتي أَْن َع ْم َت َعَل َي َو َعَلى َوالِ َد َي َوأ ْ
ال َر ِّب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
َن أ ْ
( َف َتَب َس َم َضاحكا ّمن َق ْولِ َها َوَق َ
ِ
ين ) (النمل .)19
اه َوأ َْد ِخْل ِني ِبَر ْح َم ِت َك ِفي ِعَب ِاد َك َ
الصالِ ِح َ
َصالحا َتْر َض ُ

ّللا أن يطلعنا على
ّ
ولما شاء ّ
إن قول النملة وكالمها ليس من جنس قول سليمان وكالمه عليه ّ
السالمّ .
محمد بلسان
ّللا إلى
السالم ،جعل هذا آية في اْلُقْرَءان اّلذي أوح ُ
كالم الّنملة وكالم سليمان عليه ّ
اه ّ ُ
ّ
قومه:
(ِإَنا جعْلناه ُقرآنا عربًِّيا َلعَلكم تع ِقُلون ) (الزخرف We have made it a Qur-an in Arabic, .)3
َ ُْ َْ َ
َ َ َ ُ ْ ََ
that ye may be able to understand (and
)learn wisdom). (Az-Zukhruf 3

ِ
ات اْل ِك َت ِ
اب اْل ُم ِب ِ
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن )( )(2يوسف)
ين (ِ )1إَنا أ َ
آي ُ
َنزْلَن ُ
(الر ۖ تْل َك َ
ّللا
كالم الجّنة والّنار ليس من جنس كالم ّ

( -قال هللا تبارك وتعالى للجنة :أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إنما أنت عذابي

أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منهما ملؤها) .والسؤال هو :هل يعقل أن يكون كالم هللا

هذا الذي خاطب به الجّنة والّنار من جنس كالم النار( :أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين)( ،قط قط قط) أو
من جنس كالم الجّنة( :ما لي ال يدخلني إال ضعفاء الناس وسقطهم) ()20؟!

( 20تحاجت الجنة والنار ،فقالت النار :أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ،وقالت الجنة :ما لي ال يدخلني إال ضعفاء
الناس وسقطهم .قال هللا تبارك وتعالى للجنة :أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ،وقال للنار :إنما أنت عذابي
أعذب بك من أشاء من عبادي ،ولكل واحدة منهما ملؤها ،فأما النار :فال تمتلئ حتى يضع رجله فتقول :قط قط قط،
( ) ...الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري – المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم ،4850:صحيح.
التخريج  :أخرجه البخاري ( ،)4850ومسلم).) (2846
Narrated Abu Huraira:
The Prophet said, "Paradise and the Fire (Hell) argued, and the Fire (Hell) said, "I have been
given the privilege of receiving the arrogant and the tyrants.' Paradise said, 'What is the matter
with me? Why do only the weak and the humble among the people enter me?' On that, Allah
said to Paradise. 'You are My Mercy which I bestow on whoever I wish of my servants.' Then
Allah said to the (Hell) Fire, 'You are my (means of) punishment by which I punish whoever I

س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) والكالم صفته ،فليس مثل كالمه سبحانه كالم ،وهذا
الجواب طبعا
بالنفي؛ ّ
ألن ّ
ّللا (َل ْي َ
ْ
ّ
ّللا عن مشابهة الخلق .ولكّنه سبحانه حين شاء أن يطلعنا على هذا الخطاب تكّلم به
مقتضى تنـزيه ّ
محمد فقال سبحانه:
بلغة الوحي إلى رسوله ّ
ِ
(يوم َنُق ِ
ِ
ول َه ْل ِمن َم ِزيد ) (ق )30؛
ام َت ََلْت َوَتُق ُ
ول ل َج َهَن َم َهل ْ
ُ
َْ َ
الرسالة:
ُ
هللا ّ
عربيا لكي نعقل ّ
جعله ُ

اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن ) (الزخرف )3
(ِإَنا َج َعْلَن ُ
( َو َما أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبلِ َس ِ
ان َق ْو ِم ِه لُِيَبِّي َن َل ُه ْم
( )...إبراهيم .)4

We have made it a Qur-an in Arabic,
that ye may be able to understand
)(and learn wisdom). (Az-Zukhruf 3
(We sent not a Messenger except (to
)teach) in the language of his (own
people, in order to make (things) clear
)to them.…) (Ibrahim 4

ِ ِِ
ّللا عن
ّ
س َكم ْثله َش ْيء) والكالم صفته ،فليس مثل كالمه سبحانه كالم ،وهذا مقتضى تنـزيه ّ
إن ّ
ّللا (َل ْي َ
مشابهة الخلق.

 -5لغة أهل الجنة وأهل النار :قال ابن حزم في اإلحكام ( :(36 / 1وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فال

ال َش ْي ُخ ِْ
اإل ْس َالمِ رحمه هللا كما
علم عندنا إال ما جاء في النص واإلجماع وال نص وال إجماع في ذلك .وَق َ
ِ
ِ
اب
َي ُل َغة َي ْس َم ُعو َن ِخ َ
في مجموع الفتاوى (َ :)4/300ال ُي ْعَل ُم ِبأَ ِّي ُل َغة َي َت َكَل ُم الَن ُ
ط َ
اس َي ْوَم اْلَب ْعث َوَال بأ ِّ
الس َال ُم .وقد زعم قوم
الر ِّب َج َل َو َع َال؛ ِأل َ
َ
ّللا َت َعاَلى َل ْم ُي ْخ ِبْرَنا ِب َش ْي ِء ِم ْن َذلِ َك َوَال َر ُسوُل ُه َعَل ْي ِه َ
الص َال ُة َو َ
َن َ َ
عنه وهذا ال معنى له ألن هللا عز
ّ
هللا ُ
أن العربية أفضل اللغات ألنه بها كالم هللا تعالى :وقال علي رضي ُ
و جل قد أخبرنا أنه لم يرسل رسوال إال بلسان قومه:
(We sent not a Messenger except (to
( َو َما أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبلِ َس ِ
ان َق ْو ِم ِه لُِيَبِّي َن
)teach) in the language of his (own
َل ُه ْم ( )...إبراهيم .)4
people, in order to make (things) clear to
)them.…) (Ibrahim 4

wish of my slaves. And each of you will have its fill.' As for the Fire (Hell), it will not be filled
till Allah puts His Foot over it whereupon it will say, 'Qati! Qati!' At that time it will be filled,
and its different parts will come closer to each other; and Allah will not wrong any of His
 created beings. As regards Paradise, Allah will create a new creation to fill it with." (Volume 61077 / 1700.
SAHIH BUKHARI VOLUME 6 > BOOK 60: PROPHETIC COMMENTARY ON THE
)))QUR'AN (TAFSEER OF THE PROPHET (PBUH

وقال تعالى{ :وإنه لفي زبر األولين} .فبكل لغة قد نـزل كالم هللا تعالى ووحيهَّ .
وكلم موسى عليه السالم

إن
بالعبرانية وأن َـزَل الصحف على إبراهيم عليه السالم بالسريانية فتساوت اللغات في هذا تساويا واحداّ :
أن كالم هللا أصال بغير
إن من تنـزيه هللا عن مشابهة الخلق أن نعتقد ّ
هذا ينسجم مع صفة العدل هلل .و ّ
وّللا عندما يوحي إلى أحد من رسله ،فإّنه ُي ِ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) إلى
لغات البشرّ .
كالم ُه عن أصله (َل ْي َ
نـز ُل َ
ْ
كالمه المعجز بلغة القوم المخاطبين في الرسالة حتى يتفهموا الخطاب وتتحّقق المصلحة من الوحي :
(We sent not a Messenger except (to
( َو َما أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبلِ َس ِ
ان َق ْو ِم ِه لُِيَبِّي َن
)teach) in the language of his (own
َل ُه ْم ( )...إبراهيم .)4
people, in order to make (things) clear to
)them.…) (Ibrahim 4

ِ
هللا
إذا كانت الجّنة وهي مخلوقة ،فيها ما ال عين رأت ،وال أ ُذن
سمعت ،وال خ َ
ْ
طر على قلب َبشر( :قال ُ
سمعت ،وال خطَر على ِ
قلب بشر .فاقرؤوا إن
أت ،وال أذن
أعددت لعبادي
تعالى:
ْ
الصالحين ،ما ال عين ر ْ
ُ
َ
ِ
شئتمَ { :ف َال َتعَلم َن ْفس ما أ ْ ِ
َعُين )21( ){ .
ُخف َي َل ُه ْم م ْن ُقَرِة أ ْ
ْ ُ
َ

Volume 4, Book 54, Number 467:
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "Allah said, "I have prepared for My Pious
slaves things which have never been seen by an eye, or heard by an ear, or imagined by a
human being." If you wish, you can recite this Verse from the Holy Quran:--"No soul
"knows what is kept hidden for them, of joy as a reward for what they used to do.
)(32.17

كالرمان في
الر ُ
مان في الجّنة ّ
ثمار الجّنة ليست كثمار الّدنيا :ليس عنب الجّنة كعنب الدنيا ،وليس ّ
ّللا عن مشابهة الخلق؟
ّللا سبحانه على لغة الخطاب في الجّنة ،فما بالكم بتنـزيه ّ
الدنيا :هذا ولم يطلعنا ّ ُ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء) ،وليس كصفته صفة .فله سبحانه يدان اثنتان ،و كلتا يديه
ّ
إن ّ
ّللا سبحانه وتعالى (َل ْي َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمين
منابر من نور عن
القيامة على
يوم
يمين ،وليس كمثل يده شيءَ ( :
َ
إن المقسطين عند هللا َ
يديه يمين :الذين ِ
ِ
يعدلون في حك ِمهم ،و أهليهم و ما َوُلوا) (.)22
الرحمن ،و كلتا َ
ِ
ّللا ُيكّل ُم عباده بالّلغة
س َك ِم ْثلِه كالم ،ولغات البشر حادثة ومخلوقة .وبالتالي ّ
فإن ّ
وكذلك كالم ّ
ّللا َل ْي َ
أن كالمه في األصل ليس بلغات البشر:
التي يفهمونها ،في حين ّ
ِ
ات اْل ِك َت ِ
اب اْل ُم ِب ِ
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن )( )(2يوسف)
ين (ِ )1إَنا أ َ
آي ُ
َنزْلَن ُ
(الر ۖ تْل َك َ
We have made it a Qur-an in Arabic,
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن ) (الزخرف )3
(ِإَنا َج َعْلَن ُ
that ye may be able to understand (and
)learn wisdom). (Az-Zukhruf 3

21

الراوي :أبو هريرة المحدث :البخاري  -المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم  ، 3244خالصة حكم المحدث:
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الراوي :عبدهللا بن عمرو المحدث :األلباني  -المصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم  ، 1953خالصة حكم

]صحيح[

المحدث :صحيح

( َو َما

َل ُه ْم

أَْر َسْلَنا ِمن َر ُسول ِإَال ِبلِ َس ِ
ان َق ْو ِم ِه لُِيَبِّي َن
( )...إب ارهيم .)4

(We sent not a Messenger except (to
)teach) in the language of his (own
people, in order to make (things) clear to
)them.…) (Ibrahim 4

السامرائي" :هناك فرق بين الجعل والخلق فالجعل هو أن
الفرق بين الجعل والخلق :يقول أ .د .فاضل ّ

المادة) .وكما جاء في قوله
تغير حالة ّ
غير الصيرورة فنقول جعلت الماء ثلجا أي أنه لم يكن فصار ( ّ
ُت ّ
َهلِي * َهارو َن أ ِ
َخي) (طه  .)30-29لم يكن هارون وزي ار من قبل فصار
اج َع ْل لِي َو ِز ا
ير ِم ْن أ ْ
تعالى ( َو ْ
ُ
وزي ار .وقوله تعالى (وِإ ْذ َقال رُّبك لِْلم َال ِئ َك ِة ِإِّني ج ِ
اعل ِفي ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفة) (البقرة  :)30لم يكن فيها
َ
َ
َ َ َ َ
خليفة فصار فيها .وقوله تعالى ( َو َج َع َل َعَلى َب َص ِرِه ِغ َش َاوة) بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم
أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل .الجعل في الغالب حالة بعد الخلق أو
صير ،هو
اإل نشاء ،فالخلق أقدم وأسبق .جعل الزرع حطاما ليست مثل خلق الزرع حطاما .جعل بمعنى ّ
خلقه ثم جعله.
ِ
ِ
صيرهم .إذا في الغالب الجعل
( َو َج َع َل مْن ُه ُم اْلقَرَد َة َواْل َخَن ِاز َير) (المائدة  :)60ال يعني خلقهم وإنما يعني ّ
بعد الخلق ( َقال ِإِّني ج ِ
اعُل َك لِلَن ِ
صيره إماما وليس خلقه إماما" .إنتهى
َ
اس ِإ َماما) (البقرة ّ )124
َ
وضحها الكلمة َج َع َل ومنها:
وأمثلة أخرى كثيرة ت ّ

السماء (االنفجار العظيم) بحوالي  1.6مليون سنة 400 -
لقد بدأ خلق
ّ
المجرات والنجوم بعد خلق ّ
مليون سنة ( .)23وهذا الفاصل الزمني تشير إليه الكلمة َج َعْلَنا في قوله سبحانهَ ( :وَلَق ْد َج َعْلَنا ِفي
ِ
السم ِ
الشمسية بعد االنفجار العظيم
ين) (الحجر آية  .)16وبدأ تخلق مجموعتنا
اء ُبُروجا َوَزَيَن َ
اها لِلَناظ ِر َ
ّ
ََ
بحوالي  8.7مليار سنة ،وهذا ما تؤّكده الكلمة جعل في اآلياتَ ( :و َج َع َل اْلَق َمَر ِف ِ
ور َو َج َع َل َ
س
يه َن ُن ا
الش ْم َ
ِ
ِسراجا) (نوح آية َ ( ،)16تبار َك اَل ِذي جعل ِفي َ ِ
ير) (الفرقان آية
يها ِسَراجا َوَق َم ار ُم ِن ا
الس َماء ُبُروجا َو َج َع َل ف َ
ََ
َ
َََ
الس َما ِء
السماءَ ( :تَب َار َك اَل ِذي َج َع َل ِفي َ
 .)61لقد تأخر خلق البروج (النجوم و ّ
المجرات) عن خلق ّ
ِ
يها ِسَراجا َوَق َم ار ُم ِنيرا).
ُبُروجا) .كما وقد تأ ّخر خلق الشمس والقمر عن خلق ّ
(و َج َع َل ف َ
مجرتناَ :
مثال  :2عندما كان عمر األرض أقل من  600مليون سنة ،كانت درجة حرارة سطحها مرتفعة ل تسمح

استمرت فترة تب ّخر وتكثف وهطول الماء على سطح
باستقرار الماء السائل على سطحها .وبالتالي
ّ
استقر سائل الماء على سطحها ( .)24وهذا
األرض لفترة ّ
زمنية بطول  600مليون سنة ،إلى أن بردت و ّ
مقتضى الكلمة جعل في اآلية( :و ُهو اَل ِذي مَد األَرض وجعل ِفيها رو ِ
الرعد آية )3؛ فقد
اسي َوأَْن َه ا
ار) ( ّ
َ َ
َََ
َ ْ ْ َ َ َََ َ ََ َ
وضحت اآلية.
تكونت الجبال بعد تبّرد األرض كما ّ
ّ
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األقل .وهو طارئ ال أصل كما تشير كلمة
الزواج بسنة على
يتحدد العقم في حالة أسرة ما بعد ّ
مثال ّ :3
ّ
اء َع ِقيما) .فاألصل هو اْلنجاب ل العقم كما تقرر حكمة الخلق
َي ْج َع ُل في اآليةَ ( :وَي ْج َع ُل َم ْن َي َش ُ
وديمومة الحياة والستخالف في األرض.

اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن )
(ِإَنا َج َعْلَن ُ
ِ
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا؛ حكاه
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْعقُلو َن ) (الزخرف ))3؛ معناه ِإَنا ّ
بيّن ُ
وقوُل ُه تعالىِ( :إَنا َج َعْلَن ُ
الزجاج ،وقيل ُقْلناه ،وقيل صّيرنا ُه .الجعل في آيات اْلُقْرَءان يأتي على معنيين اثنين :الخلق أو
ّ

فإن جعل
ّللا؛ وكالمه غير مخلوقّ ،
الصيرورة (تغير حالة) (أنظر كتاب الحيدة) .وبما ّ
أن اْلُقْرَءان كالم ّ
العربية،
مرة أخرى بالّلغة
عربيا معناه تصييره عربيا؛ وتغييره إلى حالة الّلغة
ّ
ّ
اْلُقْرَءان ّ
العربية :تكلم هللا به ّ
العربية؛ بعد أن كان أصُله على هيئة كالم
مرة أخرى َليقرأه جبريل بالّلغة
ّ
القلم في اللوح المحفوظ ّ
وكتبه ُ
س َك ِم ْثلِ ِه َشيء).
هللا الذي (َل ْي َ
ْ
ّللا
ّللا بها ،و ّ
ّ
إن لَلرضين ّ
السبع لغة تفهمها فخاطبها ّ ُ
إن للسماوات لغة تفهمها السماوات ،فخاطبها ّ ُ
ط ْوعا أ َْو َكْرها)
عربيا ،وشاء أن يطلعنا على أمره للسماوات واألرض( :اْئ ِتَيا َ
ّللا اْلُقْرَءان ّ
بها .وحين أنـزل ّ ُ

كالمه هذا آية في اْلُقْرَءان (الذي نـزل بلغة العرب) حتى يتسّنى لنا الفهم.
[فصلت آية  ،]11جعل َ
ّللا َعَل ْي ِه
(صَلى َ
عرض َ
ءان يشتمل على العديد من اآليات التي َت ُ
والقر ُ
بعض كالم هللا قبل أن يخلق محمد َ
َوآله َو َسَل َم) ومنها قصة آدم وسجود المالئكة له ،واستكبار إبليس :وإغواء إبليس آلدم وحواءَ ( :وُقْلَنا َيا
ِِ
الشجرَة َف َت ُكوَنا ِمن ال َ ِ
ِ
ِ
ين *
َ
ظالِم َ
َ
اس ُك ْن أَْن َت َوَزْو ُج َك اْل َجَن َة َوُك َال مْن َها َر َغدا َح ْي ُث شْئ ُت َما َوَال َت ْقَرَبا َهذه َ َ َ
آد ُم ْ
ِ
ض ُك ْم لَِب ْعض َع ُدو َوَل ُك ْم ِفي ْاألَْر ِ
َفأ ََزَل ُه َما َ
ض ُم ْس َتَقر
اه ِب ُ
الش ْي َ
ان َعْن َها َفأ ْ
طوا َب ْع ُ
َخَر َج ُه َما ِم َما َكاَنا ِفيه َوُقْلَنا ْ
طُ
تورد قصص األنبياء ،في حين نعلم
َو َم َتاع ِإَلى ِحين) (البقرة  .)35-36وكذلك العديد من اآليات التي ُ
كل هذه اآليات هي من كالم هللا قبل أن
ّ
أن ّ
ّللا قد أنـزل كتبه على رسله بلغة القوم المخاطبين بالوحيّ .
ِ
أن هللا
ينـزل جبريل باْلُقْرَءان العربي على الرسول محمد ( َصَلى َ
ّللا َعَل ْيه َوآله َو َسَل َم) .ونحن نعلم ّ

كل رسول بلغة قومه .وبالتالي فإن بعض كالم هللا في آيات اْلُقْرَءان قد خوطب به
سبحانه قد أوحى إلى ّ
ّللا َعَل ْي ِه َوآله َو َسَل َم).
رسل سابقون ،وبلغة أقوامهم ،وكان ذلك قبل بعثة الرسول الخاتم محمد ( َصَلى َ
عربيا قبل بدء نـزول جبريل به على قلب محمد َ -صَلى
فإن اْلُقْرَءان الكريم قد
وبالتالي ّ
ُ
ّللا ّ
جعله ( ّ
صيرُه) ّ ُ
ّللا َعَل ْي ِه َوآله َو َسَل َم:
َ
We have made it a Qur-an in Arabic,
اه ُقْرآنا َعَربًِّيا َل َعَل ُك ْم َت ْع ِقُلو َن ) (الزخرف )3
(ِإَنا َج َعْلَن ُ
that ye may be able to understand
)(and learn wisdom). (Az-Zukhruf 3

(الشعراء)،

) (يوسف).

(

نعلم أن الرحيم من صفات ّللا الذاتية ،وقد أنـزل هللا قد ار من رحمته لتتراحم به الخال ئق( :إن ِ
هلل مائ َة
ّ
ّ
ّ
َ ُ
ُ
25
ِ
الخلق بينهم .وتسعة وتسعون ليومِ القيامة) ( ):
احم
ُ
رحمة .فمنها رحمة بها يتر ُ
Book 037, Number 6632 (Sahih_Muslim):

Salman Farisi reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: “Verily,
there are one hundred (parts of) mercy for Allah, and it is one part of this mercy by
virtue of which there is mutual love between the people and ninety-nine reserved for the
”Day of Resurrection.
Book 037, Number 6631 (Sahih_Muslim):
Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: “There are
one hundred (parts of) mercy for Allah, and He has sent down out of these one part of
mercy upon the jinn and human beings and the insects, and it is because of this (one
part) that they love one another, show kindness to one another, and even the beast treats
its young one with affection, and Allah has reserved ninetynine parts of mercy with
”which He would treat His servants on the Day of Resurrection.

َن ُي ْشَر َك ِب ِه
ّللا َال َي ْغ ِفُر أ ْ
نعلم أن الغفور من صفات ّ
ّللا ،وكذلك الع ُف ّوِ( :إ َن َ َ
و ُ
ِ
ي َشاء ومن ي ْش ِر ْك ِب َ ِ ِ
ّللا َال
َ ُ ََْ ُ
الِل َفَقد ا ْف َتَرى ِإ ْثما َعظيما) (النساء  ،)48واآليةِ( :إ َن َ َ
ما ُدو َن َذلِك لِمن ي َشاء ومن ي ْش ِر ْك ِب َ ِ
الِل َفَق ْد َض َل َض َالال َب ِعيدا) (النساء .)116
َ َْ َ ُ ََْ ُ
َ
ّللا المؤمنين أن يتغافروا فيما بينهم .فض ُل هللا
لعظيم؛ حتى ّ
أن البشر ال يستطيعون ّ
تصوره .وقد أمر ّ ُ
عظيم بالعفو عن حقه؛ حتى َّإنه جل وعال يغفر لمن ل يشرك به شيئا حتى وإن عظمت
سبحانه وتعالى
ٌ
َوَي ْغ ِفُر َما ُدو َن َذلِ َك لِ َم ْن
َن ُي ْشَر َك ِب ِه َوَي ْغ ِفُر
َي ْغ ِفُر أ ْ
إن هذا القدر من المغفرة
ّ

مصائبه أو ذنوبه؛ فإن هللا تعالى يغفرها إن شاء تفضال منه .

أن هللا قد رزق الخال ئق في الحياة الدنيا بجزء يسير مما عنده؛ فنحن نعيش على الكرة
ومثال آخر ّ
وبالكيفية ذاتها فقد أنـزل هللا على رسله قدر ما
األرضية التي ال تكاد تذكر بالنسبة إلى ملك هللا الواسع.
ّ
ّ
أن كلماته ال نهاية لها (:)infinity
يكفي من كالمه ووحيه ليهتدي به من شاء من الثقلين؛ في حين ّ

(لقمان .)27
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ِ
الرجل ،فقالوا :سلُوهُ عن الرو ِح ،فسألوه؟
نسأل عنه هذا
لليهود :أعطونا شيئا
يش
وفي الحديث( :قالت قر ٌ
َ
ُ
الر ِ
يت ْم ِم َن اْل ِعْلمِ ِإَال َقلِيال [اْلسراء ،]85 :فقالوا:
فنـزلتَ :وَي ْسأَُلوَن َك َع ِن ُّ
َم ِر َرّبِي َو َما أُوِت ُ
الرو ِح ُق ِل ُّ ُ
وح م ْن أ ْ
لم نؤت من ِ
كثير ؟ ! فنـزلتُ ( :ق ْل َل ْو
خير ا
العل ِم نحن إل قليال ،وقد أُوتينا التوراةَ ،ومن ُيؤ َت التوراةَ فقد أوتي ا
ُ َ
َ
َكان اْلبحر ِم َدادا لِ َكلِم ِ
ات َرّبِي( اآلي ُة [ الكهف :)26( )] 109 :يوضح الحديث أن (ال َت ْوَراة َقلِيل ِم ْن َك ِثير)؛
َ َ ُْ
َ
فهي فقط كالم هللا تعالى الذي أوحاه إلى موسى عليه السالم.
الشجر قلما ِ
ِ
ألن كلمات هللا ال نفاد لها ،وهي
امتناع استخدامِ
ويستفاد من هذا
ُ
وماء البحار مدادا ،وذلك ّ

النهائية ،وتعجز األقالم والمداد عن استيعابها وكتابتها.
ّ
ِ ِ
ِ
الك ِثير والالنهائي)
ّللا ( َ
ّللا اْلُقْرَءان الكريم في الَل ْوح اْل َم ْح ُفوظ :والقرءان العظيم هو َقليل م ْن كالم ّ
لقد َك َت َب ّ ُ
إن
ّللا عليه وسّلم)ّ .
ّللا وحيا ّ
ّللا ّ
محمد (صّلى ّ
ثم أنـزله ّ ُ
عربيا ّ
جعله ّ ُ
عربيا بواسطة جبريل على رسوله ّ
إن هذه
الكتابة في اللوح المحفوظ ليست لجميع كالم هللا ،فجميع كالمه غير محدود وغير معدود .و ّ
الكتابة أصال بغير لغات البشر ،وبكيفية ال يدركها البشر .وال يمكن للغات البشر المحدودة أن تستوعب

علو ورفعة ال ينال .وبالتالي
جميع كالم هللا الذي ال يسعه ُ
مداد سبعة أبحر .بل ّ
إن اللوح المحفوظ في ّ
جبريل اْلُقْرَءان
بد من أن يكرمهم هللا بالتنـزل العربي لهذا اْلُقْرَءان :فسمع
حتى ينتفع البشر باْلُقْرَءان ال ّ
ُ
ّ
السالم
من هللا تعالى أو تلقاه من الّلوح المحفوظ بلسان عربي مبين ،ونـزل به
جبريل األمين عليه ّ
ُ
ّ
الرسول يسمع ويعقل حتى
بلسان
محمد عليه السالم؛ بأن قرأه و ّ
عربي مبين على قلب وسمع ّ
الرسول ّ
ّ
ّللا لحفظ هذا الدين.
الرسول محمد على الصحابة الكرام الذين س ّخرهم ّ
ثم قرأه ّ
ثبت في قلبهّ .

يمكننا القول إن بعض مراد هللا في حروف فواتح السور هو ضرورة اكتمال هذه التنـزالت للقرآن الكريم
اه ِبلِ َس ِان َك َل َعَل ُه ْم َي َت َذ َكُرو َن) (الدخان آية )58؛ أي حتى يتمكن من فهمه
يتيسر فهمهَ ( :فِإَن َما َي َسْرَن ُ
حتى ّ
الذين نـزل إليهم اْلُقْرَءان الكريم .ومن بعد يأتي دور العرب في أن يبلغوه هم كذلك إلى العالم أجمع.
فإن فهم كالم هللا ال يتأتى للبشر
أن رؤية هللا غير ممكنة في الحياة الدنيا ،فكذلك ّ
ومثال للتقريب :كما ّ
الربانية أن أنـزل هللا اْلُقْرَءان الكريم
على صورة الكتابة وهيئتها التي في اللوح المحفوظ .فكانت العناية ّ
عن مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ إلى مرتبة كتابتنا لّلغة العربية:
)

(

(In the perspicuous (clearly expressed or
)presented) Arabic tongue.

( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين) (الشعراء )195
ّ
إن تنـزل ا ّلرتبة هذا -
المنـزَل ُة :موضع النـزول ،ومن المجازّ :
الرتبة والمكانةّ .
ومر بنا ّ
الدرجة و ّ
ّ
أن َ
ومظه ار:
محمد)  -قد جعل اْلُقْرَءان ّ
نـزول اْلُقْرَءان بالّلغة العربية (بلسان ّ
الرسول ّ
بينا ظاه ار ُ
26
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(

) (يوسف)،
We have made it a Qur-

(الزخرف .)3

an in Arabic, that ye may

be able to understand

(and learn wisdom). (Az)Zukhruf 3

ّللا وصفاته؛
فالمبين بمعنى المظهر البد أن يكون َبِّينا في نفسه وإالّ لما أظهر .و ّ
الم ِبيـن من أسماء ّ
إن ُ
ّللا وصفاته (الّلطيف) :فهو الذي يرفق
فهو البِّين األحقية والذي أبان لخلقه أَنه الحق .ومن أسماء ّ
بالعبد فيقدر له من التيسير ما ال يخطر له على بال ،قال ابن القيم رحمه هللا في النونية :وهو الّلطيف
بعبده ولعبده .لطيف به يرفق به وييسر له األمر ،لطيف لعبده يقدر له من األمور الخارجية ما يكون

األمر للعباد
فيه الّلطف كما قال عز وجل َ
ّللا (الّلطيف) ّ
يبين تيسير ّ
إن ربي لطيف لما يشاء .اسم ّ
ّللا َ
اه ِبلِ َس ِان َك لِ ُتَب ِّشَر ِب ِه
وتسهيله ( .)27ومن لطفه وتيسيره سبحانه أن جعل اْلُقْرَءان
ّ
عربياَ ) :فِإَن َما َي َسْرَن ُ
اْل ُم َت ِقي َن َوُتْن ِذَر ِب ِه َق ْوما ُلدًّا) (مريم آية .)97

المحرف) من بعض كالم هللا القديم،
الكتب السماوية كّلها في األصل كالم هللا ،وال تخلوا (قبل تحريف
ّ
أن هذه اللغات قديمة (قدم هللا) ،وليست حادثة؟! الجواب كالّ
وقد أنـزلت بلغات مختلفة ،فهل معنى ذلك ّ
 ،وهو ليس من جنس كالم البشر ،وإّنما

فإن كالم هللا
وألف كالّ .وبالتالي ّ
ّللا أن
ُينـزُله هللا تعالى عن مرتبة كالمه إلى كالمه المعجز بلغة البشر المخاطبين ّ
بالرسالة ،حين يشاء ّ ُ
بينا ظاه ار
ّللا للعباد وتسهيال؛ وليكون الخطاب ّ
ُينـزَله على أحد من رسله وحيا ،وما ذلك إالّ تيسي ار من ّ
ومظه ار:
ُ

Alif Lam Ra. Those are the
Symbols (or Verses) of the
Perspicuous Book.

ِ
ات اْل ِك َتا ِب اْل ُم ِب ِ
ين} (يوسف )1
آي ُ
{الر تْل َك َ
أن كالم غير مفهوم للبشر من قبل تنـزله قرءانا عربيا على
ِتْل َك إسم إشارة للبعيد( :الر ِتْل َك) تأكيد على ّ
قلب وسمع الرسول محمد:
(We have sent it down as an
Arabic Qur-an, in order that
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=30993

27

(إنا أنزلناه ُقرءانا عربيا لعلكم تعقلون) (يوسف ( .)2مبين )wisdom.
َْ
واضح).

learn

may

ye

)(Yusuf 2

الرتبة والمكانة):
ُّ
يعتبر التنـزيل األول (إلى اللوح المحفوظ) تنـزل مكاني ومعنو ّي أيضا (تنـزل ّ
الدرجة و ّ
يتشرف القلم المخلوق بأن يكتب بعض كالم هللا الذي
ّ
غير مخلوق.
ّللا؛
كالم ّ
وكالمه ُ
المحفوظ والمخلوق بأن ُيكتب فيه ُ
ُ

تشرف الّلوح
 ،وي ّ

عربيا)
ّللا ثانية في الّلوح المحفوظ ليق أره جبريل ّ
هللا قاَل ُه ّ
قلم ّ
التنـزيل الثاني للقرآنُ ( :
عربيا) (وكتبه ُ
العربية وهو
ّللا بالّلغة
وهو تنـزل مكاني ومعنو ّي أيضا:
ّ
يتشرف القلم المخلوق بأن يكتب اْلُقْرَءان (كالم ّ
ّ
العربية .التنـزل
ّللا هذا بالّلغة
غير مخلوق)،
ّ
كالم ّ
ّ
ويتشرف الّلوح المحفوظ والمخلوق بأن ُيكتب فيه ُ
الدرجة والّرتبة والمكانة) الجديد هنا هو نـزول عن مرتبة كالم هللا الذي
المعنو ّي (تنـزل ّ
) ،أو

إلى مرتبة كالم هللا بلغة العرب (أيضا:

العربية:
ّللا بالّلغة
ّ
ّ
أن جبريل عليه السالم قد سمع اْلُقْرَءان أيضا من ّ

We have made it a Qur-an
in Arabic, that ye may be
able to understand (and
learn wisdom). (Az-Zukhruf
)3

(الزخرف .)3

(We have sent it down as an
(إنا أنزلناه ُقْرَءانا عربيا لعلكم تعقلون) (يوسف .)2

Arabic Qur-an, in order that
)wisdom.

learn

may

ye

)(Yusuf 2
السالم
التنـزيل الثالث :نـزول جبريل به على ّ
حمد عليهما ّ
الرسول م ّ
(

)

(In the perspicuous (clearly expressed or
)presented) Arabic tongue.

( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين) (الشعراء )195
ّ
وهذا التنـزل وما سبقه من تنـزالت فيها جميعا أسرار حروف فواتح السور:

العربية:
هذه الحروف تجمعها العبارة :نص حكيم قاطع له سر .والمهم أّنها جزء من حروف هجاء الّلغة
ّ
كتاب ِ
(من ق أر حرفا من ِ
ِ
بعشر أمثالِها ،ال أقول الم حرف و لكن :ألِف حرف،
هللا فله به حسنة ،و الحسن ُة

عربيا مبينا
ولكن اْلُقْرَءان نـزل
العربية.
و الم حرف ،و ميم حرف) ( .)28إّنها جزء من حروف الّلغة
ّ
ّ
ّ
ّللا قبل
جميع حروف الّلغة
ياته
واستخدمت
كلماته وآ ُ
ُ
ّ
َ
العربية .هذه الحروف فيها إشارة إلى حالة كالم ّ

ّللا على هيئة
تنـزله
ّ
لسالم .فلقد كان كالم ّ
عربيا مبينا على ّ
الرسول محمد بواسطة جبريل عليهما ا ّ
س َك ِم ْثلِ ِه كالم (وبدايته ليست بلغات البشر :كالم هللا غير مخلوق أل ّنه من صفات هللا وصفاته
وكيفية َل ْي َ
غير مخلوقة) :فال يصح إل أن ننـزه كالم هللا عن مشابهة كالم البشر؛ ومن جميع الوجوه .فمثال نثبت ّلِل

يدان اثنتان وكلتاهما يمين؛ ويكون هذا اإليمان فيه إثبات اليدين من غير تكييف وال تشبيه وال تعطيل:
ات م ْط ِوَيات ِبي ِم ِ
ِ
ِ
ين ِه ُس ْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى
ّللا َح َ
ام ِة َو َ
ق َق ْد ِرِه َوا ْأل َْر ُ
َ
( َو َما َق َدُروا َ َ
الس َم َاو ُ َ
ض َجميعا َق ْب َض ُت ُه َي ْوَم اْلقَي َ
َع َما ُي ْش ِرُكو َن) .إن أضخم التلسكوبات ال ترى إال ضمن مسافة  13.7مليار سنة ضوئية .وبسبب التوسع

الكوني ،فإن مدى الرؤية يمكن أن يصل إلى أكثر من  46مليار سنة ضوئية .في حين أننا لسنا مركز
الكون ،نحن في قلب هذا الجزء الذي يمكن رصده من الكون ،والذي يشكل كرة قطرها يقارب من  93مليار

سنة ضوئية .بينما قد يزيد قطر الكون عن  250ضعف قطر الكون المرئي؛ أي يبلغ حوالي  7تريليون سنة

ضوئية ( .)29هذا الكون بهذه السعة هو مقبوض بيدي الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة.
ات م ْط ِوَيات ِبي ِم ِ
ِ
إن تصور هذه العظمة الربانية (و ْاألَر ُ ِ
ين ِه) لهي فوق
ام ِة َو َ
َ ْ
َ
الس َم َاو ُ َ
ض َجميعا َق ْب َض ُتهُ َي ْوَم اْلقَي َ
فإن الكالم صفة ذات وفعل ّلِل سبحانه وتعالى؛ وتشير حروف
مقدور العقل اْلنساني .وبنفس الكيفية ّ
ِ ِِ
ّللا أن
فواتح السور إلى ّ
س َكم ْثله كالم؛ بل هو بغير لغات البشر .وحين يشاء ّ
أن كالم ّ
ّللا في أصله َل ْي َ
بالرسالة حتى تتحّقق
ينـزل وحيه إلى أحد من رسله ،فإّنه ّ
يصير كالمه هذا ووحيه بلغة القوم المخاطبين ّ
محمد:
اإلبانة وبالتالي اإلفادة من الوحي والّرسالة .واْلُقْرَءان نـزل على ّ

(

)

(In the perspicuous (clearly expressed or
)presented) Arabic tongue.

( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين) (الشعراء )195
ّ
مما يشير إلى حالة تتع ّذر معها
أما حروف فواتح السور فتستخدم نصف حروف هجاء الّلغة
ّ
العربيةّ ،
ّ
محمد يسمع
اإلبانة؛ أال وهي حالة ما قبل التنـزيل على قلب ّ
سيد المرسلين؛ بأن قرأه جبريل و ّ
الرسول ّ
ويعقل حتى ثبت في قلبه:

28

المحدث:األلباني  -المصدر :صحيح الجامع  -الصفحة أو الرقم ،6469 :خالصة حكم المحدث :صحيح
) https://www.space.com/24073-how-big-is-the-universe.html

29

(الشعراء .)192- 196

وأما حال ُة الُقرَءان مكتوبا في اللوح المحفوظ ،فليس للبشر من سبيل ألن يرتقوا إلى اللوح المحفوظ ،ول ندري
كيفية القراءة من اللوح المحفوظ :وبالتالي كان من رحمة َّللا ولطفه أن أنـزل هذا الُقرَءان بواسطة جبريل
وّللا أعلم جزء
على قلب محمد عليهما السالم بلسان عربي مبين حتى تنتفع البشرية بهذا الوحي .وهذا ّ
من أسرار حروف فواتح السور.

اآليات التالية من سورة الشعراء
ِ
(وما َتنـزَل ْت ِب ِه َ ِ
ِ
الس ْم ِع َل َم ْع ُزوُلو َن) (الشعراء
يعو َن * ِإَن ُه ْم َع ِن َ
الشَياط ُ
ين * َو َما َيْنَبغي َل ُه ْم َو َما َي ْس َتط ُ
ََ
)212-210
محمد من خالل جبريل
ّللا وتقديره ّ
ّ
أن اْلُقْرَءان وحي ّ
إن الشياطين معزولة عن اْلُقْرَءان بمشيئة ّ
ّللا إلى ّ
الشهب .وهذا ما يؤّكده الطبري في تفسيره؛
أن الشياطين معزولة عن اْلُقْرَءان بسبب ّ
السالم؛ ال ّ
عليهما ّ
فيقول:
لشي ِ
الشي ِ
ِ
ِ ِ
اطي ِن أَن
اطين َعَلى ُم َح َّمدَ ،وَل ِكَّن ُه َينـزل ِب ِه ُّ
الروح األَمينَ ...و َما َينَبغي ل َّ َ
َو َما تَنـزَلت ِب َه َذا الُقرَءان َّ َ
ينـزُلوا ِب ِه عَلي ِه ،وَل يصُلح َلهم َذلِك وما يستَ ِطيعونه ِألََّنهم َل ي ِ
صُلو َن ِإَلى ِاسِت َماعه ِفي ال َم َكان َّال ِذي ُه َو ِب ِه
ُ َ
َ
َ
َ ََ َ
َ َ
َ
ُ
ُ
الشي ِ
الس َماء
اطين َعن َسمع الُقرَءان ِمن ال َم َكان َّالِذي ُه َو ِب ِه ِمن َّ
ِمن َّ
الس َماء (في اللوح المحفوظ)ِ .إ َّن َّ َ
ِ
يعو َن أَن َيتَنـزلُوا ِب ِه.
َل َمع ُزولُو َن َ ،ف َكي َ
ف َيستَط ُ
السمع (تسمع كالم المال ئكة وليس
وجدير بالمالحظة ّ
السماء التي تسترق منها الشياطين ّ
أن معنى ّ
القرءان) هو العنان أو السحاب كما في الحديث الشريف عن ع ِائ َش َة ر ِ
ضي َّ
اللهم َعنها َزو ِج َِّ
صَّلى
َ َ
ّ
َ
َ
النب ِي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ َّ
َّ
ولِ( :إ َن اْل َم َال ئ َك َة َتنـز ُل في اْل َعَن ِ
ان َو ُه َو
ول َّ
صلى اللهم َعَليه َو َسل َم َيُق ُ
اللهم َعَليه َو َسل َم أََّن َها َسم َعت َرُس َ
َّللا َ
وح ِ
اء َف َتس َت ِرق َ ِ
السمع َفتَسمعه َفتُ ِ
يه ِإَلى ال ُك َّه ِ
ان َف َيك ِذُبو َن
اب َف َت ْذ ُكُر ْاأل َْمَر ُق ِض َي ِفي َ
َ
الس َم ِ ْ ُ
الشَياط ُ
ين َ ْ َ
َُُ
الس َح ُ
َم َع َها ِم َائ َة َكذَبة ِمن ِعن ِد أَنُف ِس ِهم ( ) .البخاري \ بدء الخلق \ حديث رقم .(2971
Narrated 'Aisha: I heard Allah's Apostle saying, "The angels descend, the clouds and
mention this or that matter decreed in the Heaven. The devils listen stealthily to such a
matter, come down to inspire the soothsayers with it, and the latter would add to it one"hundred lies of their own.

يمكننا القول أن هذه اآليات تؤّك ُد النفي أربع مرات( :وما َتنـزَل ْت ِب ِه َ ِ
ينَ ،و َما َيْنَب ِغي َل ُه ْمَ ،و َما
الشَياط ُ
ّ
ََ
ِ
الس ْم ِع َل َم ْع ُزوُلو َن) .اآليات تؤك ُد النفي ْلمكانية سماع هذا الُقرَءان إل من بعد وحيه
يعو َنِ ،إَن ُه ْم َع ِن َ
َي ْس َتط ُ
إلى الرسول محمد (صلى َّللا عليه وسلم) .بدليل أن رسالة محمد هي إلى الثقلين (اْلنس والجن)ُ ( :ق ْل

أ ِ
ُوحي
َ
الر ْش ِد
ُّ

اس َت َم َع َن َفر
ِإَل َي أََن ُه ْ
آمَنا ِب ِه َوَل ْن ُن ْش ِر َك
َف َ

ِم َن اْل ِج ِّن َفَقاُلوا ِإَنا َس ِم ْعَنا ُقْرآنا َع َجبا) (الجن  .)1فآمنوا بهَ( :ي ْه ِدي ِإَلى
محمد اّلذي تنـزل
ِبَرّبَِنا أ َ
َحدا) (الجن  .)2آمنوا به فور سماعه من ّ
الرسول ّ

عليه اْلُقْرَءان عربّيا مبينا.
ويتضح هذا من اآليات الكريمات:

(

.)195

) (الشعراء 192-

الرسول محمد صلى هللا عليه وسّلم.
فليس ألحد من الثقلين سبيل لسماع اْلُقْرَءان من قبل أن ييّلغه ّ
إن للقرآن تنـزالت أخرى كثيرة ومنها
وّ
ِ
وعَلى َس ْب َع ِة أَ ْحُرف
 )4أُنـز َل اْلُقْرَءان
بلسان قريش َ
مفرقا وفي ُم ْهلة
 )5نـزوله ّ
منجما ّ
(وُقرآنا َفرْقَن ِ
َه َعَلى الَن ِ
اه َتنـزيال) (اْلسراء )106
اس َعَلى ُم ْكث َونـزْلَن ُ
اه ل َت ْقَأر ُ
َ ْ َ ُ
 )6ال ّترتيب لآليات والسور توقيفي
وال ّتنـزي ُل من معانيه ال ّترتيب.
السور
 )7منازل بعض اآليات و ّ
ِ
ِ
آيات م ْح َكمات ُه َن أ ُُّم اْل ِك َت ِ
ُخُر ُم َت َشا ِب َهات)
اب َوأ َ
(أَنـز َل َعَل ْي َك اْلك َتا َب مْن ُه َ ُ َ
تقسيم اْلُقْرَءان الكريم
مواضيع رئيسة في آيات اْلُقْرَءان الكريم
السور
ّ
خصوصية بعض ّ

بع المثاني
َ
الس ُ
ِ
ان
وآل عمر َ
البقرةُ ُ
ِ
ِ
الس ِ
جدة األولى ،وفي اآلخرِة إ َذا جاء َك الم ِ
نافُقو َن
الجمعة أَ
قر بسورِة
يوم
الجمعة في َ
َ
َ
ُ
ق أر رسول َ ِ
الجن ليل َة ِّ
حمن على ِّ
الر ِ
الجن
ّللا سورَة َ
ُ
ِ
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) َيق أرُ في الف ْط ِر واألضحى بـ ق واْلُقْرَءان المجيد و اقتربت الساعة
كان
ُ
المعوذات

 )8اْلُقْرَءان ناسخ لما سبق َو ُم َه ْيمن َعَل ْي ِه
ق مصِّدقا لِما بين (To thee We sent the Scripture in
ِ
َ َْ َ
 ( َوأَنـزْلَنا ِإَل ْي َك اْلك َت َاب ِباْل َح ِّ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
truth
ق(
confirming
اح ُكم ب ْيَنهم ِبما the
ِ ِ
ِ ),با ْل َح ِ
َي َد ْيه م َن اْلك َتاب َو ُم َه ْيمنا َعَل ْيه َف ْ ْ َ ُ ْ َ

Scripture that came before it, and )ق
ِ
ِ
ِّ اء َك م َن اْل َح
َ اء ُه ْم َع َما َج
َ ّللا َوَال َت َتب ْع أَ ْه َو
ُ َ َنـزل
َ أ
guarding it in safety: so judge
)48 (المائدة
between them by what Allah hath
revealed, and follow not their vain
desires, diverging from the Truth ( َِمن
ق
ِ  )ا ْل َحthat hath come to thee. …. )
(Al-Maidah 48)

(None of our revelations do We
abrogate or cause to be forgotten, but
We substitute something better or
similar: knowest thou not that Allah
hath power over all things?

:) الّنسخ في اْلُقْرَءان9
ِ
آية أ َْو ُنْن ِس َها َن ْأ ِت ِب َخ ْير ِمْن َها أ َْو
َ ( َما َنْن َس ْخ م ْن
ّللا َعَلى ُك ِّل َشيء َق ِدير) (البقرة
َ ِم ْثلِ َها أََل ْم َت ْعَل ْم أ
َ َ َن
ْ
.)106

) (Al-Baqarah 106)
:هدايته األصقاع
وتعم
ّ )10
ُّ ، وأن تتلقاه األجيال بالتواتر،مر الزمان والمكان
ُ
ّ ّللا بحفظ اْلُقْرَءان على
ّ تكفل
ِ (ِإَنا َنحن نـزْلَنا ال ِّذ ْكر وِإَنا َل ُه َلح
.)افظُو َن
ُْ
َ
َ َ

ربط حروف فواتح السور مع أسماء اْلُقْرَءان وصفاته (:)30

أسماء وصفات اْلُقْرَءان يمكن تصنيفها ضمن ثالث مجموعات:
األولى :األسماء التي تشير إلى ذات الكتاب وحقيقته ،وهي:
ان هو أعظم ِك َتا ِب هداية (َي ْه ِدي) إذ أصبح مقروءا ( ُقْرَءانا) بعد تنـزله بلسان عربي
ان :اْلُقْرَء ُ
 - 1اْلُقْرَء ُ
ّ
العربية؛ وذلك كي يعقله المخاطبون به.
وبكل حروف هجاء
مبين } ( َوُقْرَءان ُم ِبين)ُ ( ،قْرَءانا َعَربًِّيا) {
ّ
ّ
السور . .وتؤّكده اآليات :
والحروف :ء ،ب ،ت ،د (من هذه األسماء) ليست من حروف فواتح ّ
Verily this Qur-an doth
ان َي ْه ِدي لّلتي هي أقوم( }...اإلسراء .)9
{ِإ َن َه َذا اْلُقْرَء َ
guide to that which is most
right
  Aد ,ء
Alif Lam Ra. Those are the
ِ
ات اْل ِك َتا ِب َوُقْرَءان ُم ِبين) (الحجر )1
آي ُ
(الر تْل َك َ
Ayats of Revelation, of a Quran that makes things clear.

ِ
ِ
آي ُات ُه ُقْرَءانا َعَربًِّيا ّلَِق ْوم َي ْعَل ُمو َن) (فصلت )3
(ك َتاب ُف ّصَل ْت َ

  Aب  ,ء ,ت

A Book, whose verses are
explained in detail; a Qur-an in
Arabic, for people who
understand

  Aب  ,ء ,ت

َجره ح َتى يسمع َكالَم َ ِ
ِ
هللا إليه ألنه كالمه سبحانه
ّللا} (التوبة  .)6أضافه ُ
 - 2كالم هللا :قال تعالىَ { :فأ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
وتعالى ،فهذا الُقر َءان كالم هللا ،تكلم به حقيقة ،فكل حرف منه ،فإن هللا قد تكلم به  (.شرح العقيدة

الواسطية  /محمد بن عثيمين).
.

الكالم صفة ذات وفعل ّلل سبحانه وتعالى ،وكالمه في أصله

وَّللا سبحانه وتعالى أنـزل قليال من كالمه عن مرتبته األصلية

يكتبه في اللوح المحفوظ
(
القلم أن َ
) إلى مرتبة كالمه ( ُقْرَءانا َعَربًِّيا) .ثم أمر َ
( ،)Then God ordered his pin to write Qur-an in the Preserved boardوأمر
جبريل أن ينـزل بوحيه على محمد (عليهما السالم) لكي يعقله المخاطبونُ ( :قْرَءانا َعَربًِّيا ّلَِق ْوم َي ْعَل ُمو َن).

30

) http://www.alquran-network.net/asmaequran.htm

أن حروف
يبين هذا ّ
االسم كالم هللا (لْلُقْرَءان) جميع حروفه جزء من مجموعة حروف فواتح ال ّسورّ .
.

ّللا في أصله وقبل تنـزله ( ُقْرَءانا َعَربًِّيا)
السور تشير إلى ّ
أن كالم ّ
فواتح ّ
ّللا ليس من جنس
ّللا عن مشابهة صفات البشرّ ،
فإن أصل كالم ّ
بنفس االعتقاد الذي ننـزه فيه صفات ّ
مؤهل إلدراك كيفية صفات
فية (كالم هللا) كما أّنه غير ّ
إن اإلنسان غير ّ
كالم البشر .بل ّ
مؤهل إلدراك كي ّ
ّللا كالمه عن مرتبة
ّ
ّللا؛ فالكالم صفة ذات وفعل ّلِل سبحانه وتعالى .الوحي والتنـزيل يتطّلب أن ُينـز َل ّ ُ
وبغير لغات البشر إلى مرتبة كالمه المعجز واّلذي ليس كمثله شيء؛ لكن

بلغة القوم المرسل إليهم .وذلك تحقيقا للبيان والوضوح؛ وتيسي ار حتى تتحّقق الهداية بالوحي .لقد

ّللا الحكيم الّلطيف ا ّلرحيم أّنه لم يرسل رسوال إال بلسان قومه:
أخبرنا ّ
(إبراهيم .)4

(We sent not a
Messenger except (to
teach) in the language
of his (own) people,
in order to make
)(things
clear
to
)them.…) (Ibrahim 4

محمد بلسان قومه ( ُقْرَءانا َعَربًِّيا) .والقرءان هو تنـزل لكالم َّللا عن
اْلُقْرَءان مبين بعد تنـزله على رسولنا ّ
مرتبة

ُّ
المجد الذي يق أر اللغة العربية .يتبين
إلى مرتبة يستطيع أن يفهمها

ّللا
هذا من تعريف القرءان :فهو كالم هللا سبحانه وتعالى المنـزل بواسطة جبريل على النبي محمد َصَلى َ
َعَل ْي ِه َو َسَل َم باللغة العربية المعجزة المؤيدة له ،المتحدى به (لفظا ومعنى) المتعبد بتالوته ،المنقول إلينا
بالتواتر ،المبدوء بسورة الفاتحة و المختوم بسورة الناس.
 - 3الروحُ( :روحا ِم ْن أَ ْم ِرَنا):
(وَك َذلِك أَوحيَنا ِإَليك روحا ِمن أَم ِرَنا ما ُكْنت َت ْدرِي ما And thus have We, by Our
َ
َ َ ْ َْ ْ َ ُ
َ
ْ ْ َ
ان وَل ِك ْن َجعْلَناه ُنو ار َن ْه ِدي ِب ِه م ْن command, sent inspiration to
اْل ِك َتا ُب َوَال ِْ
َ ُ
يم ُ َ
َ
اإل َ
َن َشاء ِم ْن ِعَب ِادَنا َوِإَن َك َل َت ْه ِدي ِإَلى ِصَارط م ْس َت ِقيم) )thee: thou knewest not (before
ُ
ُ
ِ
ِ
ان "what was Revelation, and what .
(الشورى ُ " .)52روحا م ْن أَ ْم ِرَنا " َيعني اْلُقْرَء َ
َي َيا ُم َح َمد "َل َت ْه ِدي ِإَلى ِصَراط ُم ْس َت ِقيم" َو ُه َو was Faith: but We have made the
" َوِإَنك" أ ْ
ال ُخلُق الَق ِويم (.)31
(Qur-an) a Light, wherewith We

31
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والحروف :ء ،و ،ب ،ت ،د (من هذه األسماء) ليست guide such of Our servants as We
من حروف فواتح السور .وما كان م َح َمد ليهدي بهذا will; and verily thou dost guide to
ّ
ُ
اْلُقْرءان لوال تنـزله عليه بلسان عربي مبين؛ وذلك لكي the Straight Way) (Ash-Shura
َ
ّ
)52
يعقلوه .وبالتالي ال تتحّقق نعمة الهداية باْلُقْرَءان:
عربيا
(ُروحا ِم ْن أَ ْم ِرَنا)َ ( ،وِإَن َك َل َت ْه ِدي) إالّ بعد تنـزله
  Aء ،و ،ب ،ت ،د
ّ
وبكل حروف الهجاء).
مبينا ( ّ

ق:
- 4اْل َح ُّ

ق وَزهق اْلب ِ
ق( (And say: "The Truth
اط ُل ِإ َن ) hasاْل َح ُّ
اء اْل َح ُّ َ َ َ َ
قال تعالىَ ( :وُق ْل َج َ
ِ
ان َزُهوقا) (اْلسراء َ .)81قد جاءهم ِمن
اْلَباط َل َك َ
ْ َ َ ُ ْ ْ (now) arrived, and Falsehood
ّللا ِب ِه ِم ْن اْلُقْرَءان
قَ :و ُه َو َما َب َع َث ُه َ
َ
ّللا اْل َح ّ
perished: for Falsehood is (by its
اإليمان واْل ِعْلم الَن ِ
افع.
َو ِْ َ َ
nature) bound to perish.") (Al-Israa
)81
ِ
ِ ِ
ّللا َقاُلوا ُن ْؤ ِم ُن ِب َما
َ
َنـزل َ ُ
يل َل ُه ْم آمُنوا ب َما أ َ
(وِإ َذا ق َ
ق ُم َصِّدقا
ُنـزل َعَل ْيَنا َوَي ْك ُفُرو َن ِب َما َوَار َء ُه َو ُه َو اْل َح ُّ
أ َ
لِما معهم ُقل َفلِم َتْقُتُلو َن أَْن ِبياء َ ِ
ّللا ِم ْن َقْب ُل ِإ ْن
َ َ
َ ََُْ ْ َ
ِ
ين) (البقرة  .)91أي َو ُهم َيعَل ُمو َن أ َّ
َن َما
ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
َّللا َعَلي ِه َو َسَّل َم  " -ال َحق
صَّلى َّ
أُن َ
ـزل َعَلى ُم َح َّمد َ -
ص ِدقا لِ َما َم َع ُهم (تفسير ابن كثير ،ج  ،1ص
ُم َ

When it is said to them, "Believe in
what Allah hath sent down," they
say, "We believe in what was sent
down to us;" yet they reject all
besides, even if it be The Truth
ق(
) confirming what is with them.اْل َح ُّ
Say: "Why then have ye slain the
prophets of Allah in times gone by,
if ye did indeed believe?" (Al)Baqarah 91
ق( The Truth
) is from thy Lord soاْل َح ُّ

اخَتَل ُفوا ِف ِ
(َ ...فه َدى َ ِ
يه ِم َن
آمُنوا لِ َما ْ
ّللا اَلذ َ
َ
ُ
ين َ
ِ
ِ
اْلح ِ ِ ِ
اء ِإَلى ِصَراط
َ ّ
ّللا َي ْهدي َم ْن َي َش ُ
ق بِإ ْذنه َو َ ُ
ُم ْس َت ِقيم) (البقرة )213
ِ
ق ُم َصِّدقا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه
اب ِباْل َح ِّ
) َوأَنـزْلَنا ِإَل ْي َك اْلك َت َ

(….Allah by His Grace guided the
ق( Believers to the Truth
),اْل َح ِّ
concerning that wherein they
differed. For Allah guides whom He
will to a path that is straight. ) (Al-

.)177

ِك َف َال َت ُكوَن َن ِم َن
(اْل َح ُّ
ق ِم ْن َرّب َ
َ .)147وأَخ َب َرُهم ِبأ َّ
اء ِب ِه
َن َما َج َ
be not at all in doubt. (Al-Baqarah
اَل ِذي َال ِمرية ِف ِ
يه (تفسير ابن كثير ،ج  ،1ص
َْ
)147
.)265
ين) (البقرة
اْل ُم ْم َت ِر َ
ق
َ
الر ُسول ُه َو اْل َح ّ

ِ
Baqarah 213)
ِ
ِ
ِ ِم َن اْل ِك َت
ـزل
ْ اب َو ُم َه ْيمنا َعَل ْيه َف
َ اح ُك ْم َب ْيَن ُه ْم ب َما أَن
(To thee We sent the Scripture in
ِ
)... ق
ْ ّللا َوَال َت َت ِب ْع أ
ِّ اء َك م َن اْل َح
َ اء ُه ْم َع َما َج
َ َه َو
َُ
truth (ق
ِّ ) ِباْل َح, confirming the
)48 (المائدة
Scripture that came before it, and
guarding it in safety: so judge
between them by what Allah hath
revealed, and follow not their vain
desires, diverging from the Truth
(ق
ِ that hath come to thee. …. )
ِ )منَ ا ْل َح
(Al-Maidah 48)
ِ
ِ الرس
َعُيَن ُه ْم
ْ ول َتَرى أ
ُ َ ُنـزل ِإَلى
َ ( َوِإ َذا َسم ُعوا َما أ
ِ
ِ َ يض ِمن
ِ
ق َيُقوُلو َن َرَبَنا
َ ُ َتف
ِّ الد ْم ِع م َما َعَرُفوا م َن اْل َح
ِ َ اه ِدين * وما َلَنا َال ُن ْؤ ِمن ِب
ِ َ آمَنا َفا ْك ُتبَنا مع
الِل
ُ
ََ ْ
َ َ َ الش
َ
ِ
ق َوَن ْط َم ُع أَ ْن ُي ْد ِخَلَنا َرُّبَنا َم َع
ِّ اءَنا م َن اْل َح
َ َو َما َج
ال " َوِإ َذا
َ ِاْلَق ْوم
َ الصالِ ِح
َ  َفَق.)84-83 ين) (المائدة
ِ
الرُسول تَ َرى أَع ُينهم تَ ِفيض ِمن
َّ زل ِإَلى
َ َسم ُعوا َما أُنـ
َّ
الدمع ِم َّما َع َرُفوا ِمن ال َحق " أَي ِم َّما ِعندهم ِمن
ِ ِ
ق
ِ
َّ صَّلى
ِّ )اْل َح, seeing that we long for our Lord " َّللا َعَلي ِه َو َسَّل َم َيُقولُو َن
َ الب َش َارة ب َبعثَة ُم َح َّمد
to admit us to the company of the اه ِدين " أَي مع من يشهد
ِ َّ ربنا آمَّنا َفاكتُبنا مع
َ الش
ََ َ
َ َ َ ََ
َ ََ
righteous?") (Al-Maidah 83-84)
ِ
ِ ِب
 ص،2  ج،ص َّح ِة َه َذا َوُيؤ ِمن ِبه (تفسير ابن كثير
(And when they listen to the
revelation received by the Messenger,
thou wilt see their eyes overflowing
with tears, for they recognize the truth
(ق
ِّ )اْل َح: they pray: "Our Lord! we
believe; write us down among the
witnesses. * What cause can we have
not to believe in Allah and the truth
which has come to us ( اءَنا ِم َن
َ َو َما َج

.)119

ِ َ
(But thy people reject this, though it )ق ُقل َلست عَلي ُكم ِبوِكيل
َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُّ ( َوَكذ َب ِبه َق ْو ُم َك َو ُه َو اْل َح
is the Truth (ق
ُّ ) َو ُه َو اْل َح. Say: "Not  ُقول تَ َعاَلى " َوَك َّذ َب ِب ِه " أَي.)66 (األنعام
"ِبالُقرَءان َّال ِذي ِجئتهم ِب ِه َوال ُه َدى َوال َب َيان " َقومك
mine is the responsibility for َ ُ ْ
ِ َّ
.اءهُ َحق
ُّ َيعِني ُق َريشا " َو ُه َو اْل َح
َ ق" أَي الذي َلي َس َوَر
arranging your affairs; ) (Al-An'am
.)32(
66)
(It is He Who hath sent His ق لِي ْظ ِهره
ِ ( ُه َو اَل ِذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُهَدى َوِد
ُ َ ُ ِّ ين اْل َح
194  ص،2  ج:تفسير ابن كثير

32

َعَلى ا ِّلد ِ
ين ُكّلِ ِه َوَل ْو َك ِرَه اْل ُم ْش ِرُكو َن) (التوبة .)33
ِ
ّللا Religion of Truth, to proclaim it
ّ
الحق صفة ذاتية ّلِل ولكالمه سبحانهَ ( :ف َذل ُك ُم َ ُ
الض َال ل َفأََنى over all religion, even though the
ق َفما َذا َب ْع َد اْل َح ِّ َ
ق ِإال َ ُ
َرُّب ُك ُم اْل َح ُّ َ
Messenger with Guidance and the

ُت ْصَرُفو َن) (يونس .)32

Pagans may detest (it). ) (At-Tauba
)33

The Truth is an intrinsic attribute
of ALLAH and his words: (Such is
Allah, your real Cherisher and
ق( Sustainer
ّ):للا َرُّب ُك ُم اْل َح ُّ
ُ َ apart from
?Truth, what (remains) but error
)?How then are ye turned away
)(Yunus 32
ق صفة ذاتية لِل ولكالمه سبحانه؛ Since The Truth is an intrinsic
أن اْل َح ُّ
وبما ّ
ّ
ق) جميعها attribute of ALLAH and his words,
أن حروف هذا االسم (اْل َح ُّ
فإّننا نالحظ ّ
The letters of this name  A
ّللا هو
السور .فكالم ّ
من ضمن حروف فواتح ّ

عربيا ومن بعد تنـزله ( ُقْرَءانا
الحق من قبل تنـزله
ّ
ّ
َعَربًِّيا).
- 5التنـزيل:

قال تعالى( :وِإَنه َل َتنـزيل رِب اْلعاَل ِمين * َن َزل ِب ِه (Verily this is a Revelation from the
َ ُ
ُ َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين * Lord of the worlds * With it came
ين * َعَلى َقْل ِب َك لِ َت ُكو َن م َن اْل ُمْنذ ِر َ
وح ْاألَم ُ
الُّر ُ
ِبلِسان َعَربِي م ِبين) (الشعراء down the Spirit of Faith and Truth * . )192- 195
َ
ّ ُ
إن حرف الزين To thy heart and mind, that thou
التنـزيل هو اسم وصفة لمنـزل .و ّ
ِ
ين) mayest admonish * In the
وحرف التاء من اآلية ( َوِإَن ُه َل َتنـزي ُل َر ِّب اْل َعاَلم َ
أن perspicuous Arabic tongue ) (Ash-
مما يشير إلى ّ
ليسا من حروف فواتح ّ
السور؛ ّ

اْلُقْرَءان تنـزيل بعد أن نـزل ُقْرَءانا َعَربًِّيا مبينا
ِ
وح
بجميع حروف الّلغة
العربيةَ( :ن َز َل ِبه الُّر ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ين *
ين * َعَلى َقْل ِب َك لِ َت ُكو َن م َن اْل ُمْنذ ِر َ
ْاألَم ُ
ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين).
ّ
 - 6الكتاب :قال تعالى

)Shu'araa 192-195
التنـزيل

 ،  Aت ،ز

ِ
آيا ُت اْل ِك َتا ِب اْل ُم ِب ِ
ين} (يوسف )1
{الر تْل َك َ
حرفا التاء والباء من اآلية ليسا من حروف فواتح

Alif Lam Ra. Those are the
Symbols (or Verses) of the
).اْل ِك َت ِ
اب اْل ُم ِب ِ
ين( Perspicuous Book
  Aب,ت

ال ّسور
(الر ِتْلك آيات اْل ِك َتا ِب وُقرءان م ِبين) (الحجر  .)1التاء Alif Lam Ra. Those are the Ayats
َ َ ُ
َ َْ ُ
), of a Qur-anاْل ِك َت ِ
اب( of Revelation
السور
والباء والهمزة ليست من حروف فواتح ّ
).م ِبين( ُ ) that is clearقْرَءان(
ُ
  Aء ,ب  ,ت

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اب( That is the book
) َذلِ َك اْلك َتا ُب الَ َرْي َب فيه ُهدى ِّلْل ُم َتق َ
ين ) (البقرة ); in it is .)2اْلك َت ُ
),هدى( guidance
sure, without
السور
ُ
حرفا التاء والباء ليسا من حروف فواتح ّ
;doubt, to those who fear Allah
  Aب,ت
ِ
ّللا عَلي ُكم وما أَنـزل عَلي ُكم ِمن اْل ِك َتا ِب But solemnly rehearse Allah's
ِ
َ َْ ْ َ
( َوا ْذ ُكُروا ن ْع َم َة َ َ ْ ْ َ
َ
favours on you, and the fact that
َواْل ِح ْك َم ِة َي ِعظُ ُك ْم ِب ِه)
He sent down to you the Book and
Wisdom, for your instruction.
(البقرة .)231
  Aة  ,ظ ,ب  ,ت
ظ ُك ْم ِب ِه) ،وليس
ان أعظم نعمة لمن ا ّتعظ به (َي ِع ُ
اْلُقْرَء ُ
من سبيل لالتعاظ به إالّ بعد تنـزله (وا ْذ ُكروا ِنعم َة َ ِ
ّللا
َ ُ
َْ
َنـزل َعَل ْي ُك ْم ِم َن اْل ِك َتا ِب َواْل ِح ْك َم ِة َي ِعظُ ُك ْم ِب ِه)،
َعَل ْي ُك ْم َو َما أ َ
ويكون اْلُقْرَءان عظة بعد أن يعقله المخاطبون به
أن حروف ت  ,ب ,ظ
شير إلى هذا ّ
( َوُقْرَءان ُم ِبين) .وي ُ
السور .وبالتالي ال
 ,ة ليست من حروف فواتح ّ

عربيا مبينا
تتحّقق نعمة الهداية باْلُقْرَءان إالّ بعد تنـزله ّ
وبكل حروف الّلغة العربية.

بينا وواضحا:
عربيا مبينا و ّ
ّللا بعد أن تنـزل ّ
أمر ّ
 - 7األمر :اْلُقْرَءان ُ
ّللا} (الطالق  .)5حرف األلف الذي That is the Command of Allah, which
{ َذلِك أَمر َ ِ
َ ُْ
He has sent down to you
تعلوه الهمزة من اآلية (أَمر َ ِ
ّللا) ليس من حروف
ُْ
  Aأَ
السور
فواتح ّ

 - 8القول:
{وَلَق ْد و َصْلَنا َلهم اْلَقول} (القصص  .)51ول Now have We caused the Word to reach
َ
َ
ُْ ْ َ
them themselves, in order that they may
يكون هذا ( َو َصْلَنا َل ُه ْم اْلَق ْو َل) إالّ بعد تنـزل الوحي
receive admonition.
أن حرف الواو
 Aو
الرسول ،و ُّ
يدل عليه ّ
والكتاب على ّ
السور
من (اْلَق ْو َل) ليس من حروف فواتح ّ

 - 9الوحي:
{ِإَنما أُن ِذرُكم ِباْلوح ِي} (األنبياء  .)45ال تكون Say, "I do but warn you according to
ُ ْ َْ
َ
revelation
الّنذارة بالوحي إالّ بعد أن تنـزل الوحي والكتاب
  Aو  ,ذ ,ب ,أ
أن حروف ألهمزة والذال
الرسولُّ ،
ويدل عليه ّ
على ّ
(أُن ِذُرُك ْم) والباء والواو ( ِباْل َو ْح ِي) من اآلية (أُن ِذُرُك ْم
السور.
ِباْل َو ْح ِي) ليست من حروف فواتح ّ
المجموعة الثانية :وهي الطائفة التي تشير إلى صفات اْلُقْرَءان الذاتية؛ ومنها.
ط َهُرو َن) (الواقعة 79-
 - 1الكريم :قال تعالىِ( :إَن ُه َلُقْرآن َك ِريم * ِفي ِك َتاب َم ْكُنون * َال َي َم ُّس ُه ِإَال اْل ُم َ
ّللا الم ّتصف بجميع
 .)77حروف " َك ِريم " جميعها من حروف فواتح ال ّسور .الكريم صفة ّ
ذاتية لكالم ّ

الك ِريم
يم سبحانه .وليس من نعمة أفضل من نعمة الهداية باْلُقْرَءان َ
صفات الكمال؛ واّلتي منها أّنه َ
الك ِر ُ
يم سبحانه.
واّلتي أكرمنا بها َ
الك ِر ُ
The letters of this name  A
-2

 :قال تعالى:
(4) And indeed it is, in the

(

(الزخرف .)4

) Mother of the Book with Us,
exalted and full of wisdom.
)(Az-Zukhruf 4
" جميعها من ضمن

أن حروف "
أم الكتاب)،
ويدل عليه أيضا ّ
ّ
هذا في أصله (في ّ
حروف فواتح ال ّسور.
The letters of this name  A
َّ ِ
اء َك ِم ْن اْل ِعْلمِ) (الرعد .)37
اء َك ِمن اْل ِعْلمِ :قال تعالىَ ( :وَل ِئ ْن ا َتَب ْع َت أ ْ
اء ُه ْم َب ْع َد ما َج َ
َه َو َ
 - 3الذي َج َ
ِ
السور.
حروف هذا االسم " اْلعْلمِ " جميعها من ضمن حروف فواتح ّ

ُ - 4قْرَءان َم ِجيد:
(َب ْل ُه َو ُقْرَءان َم ِجيد) (البروج .)21

A

The letters of this name

) (Nay, this is a Glorious Qur-an,

ويدل
تتحصل قراءته ( ُقْرَءان) إالّ بعد تنـزله،
ال
ّ
ّ
أن حرف الهمزة ( ُقْرَءان) والجيم من ( َم ِجيد)
عليه ّ

)(Al-Buruj 21
  Aج ,ء

السور
ليست من حروف فواتح ّ

ِ - 5ك َتاب َع ِزيز :قال تعالىَ ( :وِإَن ُه َل ِك َتاب َع ِزيز) (ُفصلت .)41

 ,  Aب ,ت  ,ز

ِ
ِ
َحد ِب ِمثلِ ِه (ابن كثير ،ج  ،4ص .)130
أَي َمنيع ال َج َناب َل ُي َرام أَن َيأتي أ َ
يلَ " :ع ِزيز " أَي
يلَ :ك ِريم َعَلى َّ
َّللا ؛ َقاَل ُه ِابن َعَّباس ؛ َو َعن ُهَ :ع ِزيز ِمن ِعند َّ
أَي َع ِزيز َعَلى َّ
َّللاَ .وِق َ
َّللاَ .وِق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
يه .وِقيلَ " :ع ِزيز " ِمن ا َّ
طان أَن
َع َّزهُ َّ
لشي َ
َّللا َف َال َيتَ َ
أَ
يلَ :ين َبغي أَن ُي َعز َوُي َجل َوأَل ُيل َغى ف َ َ
ط َّرق ِإَليه َباطلَ .وِق َ
طان والبا ِطلِ ُّ .
ِ
ِ
الس ِدي .مَق ِاتل :مِنع ِمن َّ
ال ِابن َعبَّاس
له ؛ َقاَل ُه ُّ
ُي َبد ُ
الشي َ َ َ
السديَ :غير َمخلُوق َف َال مثل َل ُهَ .وَق َ
ُ َ
ُ
أَيضاَ " :ع ِزيز " أَي ُممتَِنع َعن َّ
الناس أَن َيُقولُوا ِمثله (القرطبي ،م  ،8ج  ،15ص  .)239وإنه لكتاب
عزيز" منيع (تفسير الجاللين).
َقوله  (:وِإَنه َل ِك َتاب ع ِزيز) يُقول تَعاَلى ِذكره :وِإ َّن ه َذا ِ
َّللا ِإيَّاهُ َ ،و ِحفظه ِمن ُكل
الذكر َل ِكتَاب َع ِزيز ِبِإع َز ِاز َّ
َ ُ
َ
َ َ
َ
َ
وعن َقتَ َادةَ ،قوله ( َوِإَن ُه َل ِك َتاب
َمن أ ََرَاد َل ُه تَب ِديال ،أَو تَح ِريفا ،أَو تَغِي ا
يرِ ،من ِإن ِسي َو ِجِني َو َشي َ
طان َم ِاردَ ... .
ظه ِمن الب ِ
ع ِزيز) يُقول :أَع َّزه َّ ِ
ِ
اطل و ِم َن َّ
طان (الطبري ،م  ،12ص .)155
الشي َ
َ
َّللا ألََّن ُه َك َال ُم ُهَ ،و َحف َ ُ َ َ
َ
َ ُ
والعزيز :هو من أسماء هللا سبحانه وتعالى.
ِ
َقتَ َادةَ ،قولهَ ( :وِإَن ُه َلك َتاب َع ِزيز) َيُقول :أَ َع َّزهُ
.)155

وكالم َّللا هو صفته؛ فكانت العزة لكالمه سبحانه .و َعن
ظه ِمن الب ِ
َّ ِ
ِ
اطل (الطبري ،م  ،12ص
َّللا ألََّن ُه َك َال ُم ُهَ ،و َحف َ ُ َ َ

ّللا؛ له ثالثة معاني :العزيز بمعنى ذو القدر
ّللا (العزيز)؛ على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه ّ
واسم ّ
والشرف ،العزيز بمعنى القهر والغلبة ،والعزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء مأخوذة من أرض عزاز
أي صلبة ال تؤثر فيها الفؤوس .إذا العزة للقرآن ( َوِإَن ُه َل ِك َتاب َع ِزيز) لها ثالثة معاني-:
* عزة القدر والشرف:
And verily, it is in the Mother
(

(الزخرف .)4

) of the Book, with Us, high (in
dignity), full of wisdom. (Az)Zukhruf 4

أن حروف (
ّ
عزة القدر يناسبها ّ

) جميعها موجودة من ضمن مجموعة حروف فواتح
) ذاتية للقرآن؛ وحتى من قبل تنـزله

الصفة (
مما يشير إلى ّ
أن هذه ّ
ّ
السور؛ ّ
ّللا عليه وسّلم).
ّ
محمد (صّلى ّ
عربيا على رسولنا ّ
ِ
ِ
* عزة القهر والغلبة :وفي هذا آيات (ِلُي ْظ ِهَرُه َعَلى ا ّلد ِ
ين ُكِّله) وأحاديث؛ ومن اآليات:
ق لِي ْظ ِهره عَلى ِّ
الد ِ
( ُه َو اَل ِذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد ِ
ين ُكّلِ ِه َوَل ْو َك ِرَه اْل ُم ْش ِرُكو َن) (التوبة .)33
ين اْل َح ِّ ُ َ ُ َ
ق لِي ْظ ِهره عَلى ِّ
الد ِ
وقوله سبحانهُ ( :ه َو اَل ِذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد ِ
ين ُكّلِ ِه َوَل ْو َك ِرَه اْل ُم ْش ِرُكو َن)
ين اْل َح ِّ ُ َ ُ َ
ق لِي ْظ ِهره عَلى ِّ
ِ
الد ِ
ين ُكّلِ ِه َوَك َفى
(الصف  .)9وقوله سبحانهُ ( :ه َو اَلذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِدي ِن اْل َح ِّ ُ َ ُ َ
ِب َ ِ
الِل َش ِهيدا) (الفتح .)28

عزة
أن البشرية لم تكن لتلمس ّ
ّ
يدل عليها صفة اْلُقْرَءان (العزيز)؛ وتجدر المالحظة ّ
عزة القهر والغلبة ّ
القهر (لِي ْظ ِهره عَلى ِّ
ين ُكّلِ ِه) من قبل الرسالة ( ُه َو اَل ِذي أَْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْل ُه َدى َوِد ِ
الد ِ
ق) ؛ ومن قبل
ُ َُ َ
ين اْل َح ِّ
ويدل عليه
ّللا عليه وسّلم).
تنـزل اْلُقْرَءان ( ّ
محمد (صّلى ّ
ّ
عربيا مبينا ّ
بكل حروف الهجاء) على رسولنا ّ
السور.
ّ
أن حرف الزين من (العزيز) ليس من حروف فواتح ّ
ِ
الدين ِّ
بذل
هللا هذا
هللا َ
تبين عزة القهر "ال ُ
َ
وهنالك أحاديث ّ
بعز عزيز أو ّ
بيت مدر وال وبر إال أدخله ُ
يترك ُ
ذليل" (:)33
َِ
الر ِ
اك ُب ِمن َصْنعاء إلى َح ْضَرم ْو َت ،ال َي ُ َ
ّللا ،وال ِّذْئ َب عَلى َغَن ِم ِه
وّللا َلَي ِت َم َن هذا األ ْمُر ،ح َتى َي ِس َير َ
خاف إال َ َ
َ
َ
(.)34

ِ
غن هذا األمر مبلغ َّ
الل ِ
بعز عزيز أو ب ُذ ِل ذليلُّ ،
ين ِ
الن ِ
يل و َّ
( 33ليبلُ َّ
يعز بع ِز
ك َّ
َّللاُ َ
َ
بيت مدر ول وبر َّإل أدخَل ُه هذا الد َ
يتر ُ
هار ،ول ُ
ُ
َّللاِ في اْلسالمِِ َّ ،
تميم َّ
أسلم
فت ذلِ َك في أَه ِل بيتي لقد
الدار ُّي رضي َّ
َّ
يقول :قد َعر ُ
ويذل ِبه في الكفر َو َ
َّللاُ ُ
َ
عنهُ ،
كان ٌ
أصاب َمن َ
َ
الشرف و ِ
كافر ُّ
غار وال ِجزي َة) (ال اروي :تميم الداري المحدث :الحاكم -
ا
كان
الع َّز ،ولقد
منهم
الذ َّل و َّ
أصاب َمن َ
الخير و َّ َ
الص َ
َ
َ
ُ
المصدر :المستدرك -الصفحة أو الرقم  ، 5/615خالصة حكم المحدث :صحيح على شرط الشيخين).

الدين بع ِز عزيز أو ِ
عز ُّ
يعز
بذل ذليل ًّا
ليبلغ َّن هذا
( َ
يترك هللاُ َ
بيت مدر ول وبر إل أدخله هللاُ هذا َ
النهار ول ُ
الليل و ُ
ُ
األمر ما بلغ ُ
ِ ِ
هللا به اْلسالم وأهَله و ًّ
الخير
أسلم منهم
ذل ُّ
َ
يذل هللاُ به َ
الكفر ,وكان تمي ٌم الدار ُّي ُ
ُ
يقول عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب َمن َ
َ
َّ
الصغ َار والجزي َة) (الراوي :تميم الداري المحدث :الهيثمي  -المصدر :
ا
الشرف والعز ولقد أصاب َمن كان منهم
كافر َّ
الذل و َ
و َ

مجمع الزوائد -الصفحة أو الرقم  ، 6/17خالصة حكم المحدث :رجاله رجال الصحيح).
ِ
َّ
ين ،ب ِع ِز عزيز ،أو ِ
يل و َّ
(ليبل َّ
عز
بذل ذليلًّ ،ا
غن هذا
بيت َ
يترك هللاُ َ
األمر ما َ
وبر َّإل أدخَل ُه هللاُ هذا الد َ
هار ،ول ُ
مدر ول َ
الن ُ
ُ
بلغ الل ُ
ًّ ِ
ُّ
كفر) (ال اروي : -المحدث :األلباني  -المصدر :تحذير الساجد -الصفحة أو الرقم
سالم ،وذل يذ ُّل هللاُ به ال َ
يعز هللاُ به اْل َ
 ،158خالصة حكم المحدث :على شرط مسلم وله شاهد على شرط مسلم أيضا).

Volume 9, Book 85, Number 76:
Narrated Khabbab bin Al-Art:
We complained to Allah's Apostle (about our state) while he was leaning against his
sheet cloak in the shade of the Ka'ba. We said, "Will you ask Allah to help us? Will you
invoke Allah for us?" He said, "Among those who were before you a (believer) used to
be seized and, a pit used to be dug for him and then he used to be placed in it. Then a
saw used to be brought and put on his head which would be split into two halves. His
flesh might be combed with iron combs and removed from his bones, yet, all that did not
cause him to revert from his religion. By Allah! This religion (Islam) will be completed
(and triumph) till a rider (traveler) goes from San'a' (the capital of Yemen) to Hadramout fearing nobody except Allah and the wolf lest it should trouble his sheep, but
you are impatient." (See Hadith No. 191, Vol. 5).

ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اء ُك ْم ِم ْن
* وعزة االمتناعَ ( :وإ ْ
ِن ُكْن ُت ْم في َرْيب م َما نـزْلَنا َعَلى َع ْبدَنا َفأ ُْتوا ِب ُس َ
ورة م ْن م ْثله َو ْاد ُعوا ُش َه َد َ
ُدو ِن َ ِ
ودها الَناس واْل ِحجارُة أ ِ
ِ
ِِ
ُعَد ْت
ين * َفِإ ْن َل ْم َت ْف َعُلوا َوَل ْن َت ْف َعُلوا َفا َتُقوا الَن َار اَلتي َوُق ُ َ
ّللا ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
ُ َ ََ
ِ
َن ي ْف َترى ِم ْن ُدو ِن َ ِ ِ
ِ
يق
لِْل َكاف ِري َن) (البقرة  .)24-23وقوله سبحانهَ ( :و َما َك َ
ّللا َوَلك ْن َت ْصد َ
ان َه َذا اْلُقْرَءان أ ْ ُ َ
ِ
ِ ِ ِ
اَل ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َوَت ْف ِصيل اْل ِك َت ِ
اه ُق ْل َفأ ُْتوا ِب ُسوَرة ِم ْثلِ ِه
اب َال َرْي َب فيه م ْن َر ِّب اْل َعاَلم َ
ين * أ َْم َيُقوُلو َن ا ْف َتَر ُ
َ
ِ
طع ُتم ِمن ُدو ِن َ ِ
ِ
ِِ
اس َت َ ْ ْ ْ
ين * َب ْل َك َذُبوا ِب َما َل ْم ُي ِحيطُوا ِب ِعْل ِمه َوَل َما َيأْت ِه ْم َت ْأ ِويُلهُ
ّللا ِإ ْن ُكْن ُت ْم َصادق َ
َو ْاد ُعوا َم ِن ْ
ِ
ف َكان ع ِ
اقَب ُة ال َ
ظالِ ِمي َن) (يونس .)39-37
ين ِم ْن َقْبلِ ِه ْم َفاْن ُ
َك َذلِ َك َك َذ َب اَلذ َ
ظْر َك ْي َ َ َ
يصح أن تكون من قبل تنـزل اْلُقْرَءان
ورة ِم ْن ِم ْثلِ ِه) ال
ّ
عزة االمتناع هذه وال ّتحدي باْلُقْرَءان ( َفأ ُْتوا ِب ُس َ
أن حرف الزين
ّللا عليه وسّلم).
ويدل عليه ّ
( ّ
محمد (صّلى ّ
ّ
عربيا مبينا ّ
بكل حروف الهجاء) على رسولنا ّ
السور.
من صفة اْلُقْرَءان (العزيز) ليس من حروف فواتح ّ
* ويمتنع أن يناله السوء:
(ِإَنا َنحن نـزْلَنا ال ِّذ ْكر وِإَنا َل ُه َلح ِ
ظو َن) (الحجر  .)9والحفظ تابع للتنـزيل؛ وهو من معانيه.
اف ُ
ُْ
َ
َ َ
 - 6المبارك (:)full of blessings
قال تعالىِ ( :ك َتاب أَنـزْلَناه ِإَليك مبارك) (ص ((Here is) a Book which We have sent
ُ ْ َ َُ َ
down unto thee, full of blessings, that
.)29
they may meditate on its Signs, and
that men of understanding may receive
ب A
)admonition. ) (Sad 29

سول َ ِ َ
َ ( 34ش َك ْونا إلى َر ِ
هللا عليه وسَل َم وهو ُم َت َو ِّسد ُبْرَدة له في ِظ ِّل ال َك ْعَب ِة َفُقْلنا :أال َت ْس َتْن ِصُر لنا أال َت ْد ُعو َلنا؟
ّللا َصلى ُ
ِ ِ
ض ،في ْجعل فيها ،فيجاء ِ
بالمْن ِ
في ْج َع ُل
كان َمن َقْبَل ُك ْمُ ،ي ْؤ َخ ُذ َ
في َ
فقالْ :
قد َ
في ْح َفُر له في ْ
وض ُع عَلى َ ْأرسه ُ
شار ُ
الر ُج ُل ُ
ُ ُ
األر ِ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الراك ُب
األمُر ،ح َتى َيس َير َ
لك عن دينهَ ،
ُّه ذ َ
الحديد ،ما ُدو َن َل ْحمه َ
َمشاط َ
ن ْص َفْي ِنُ ،
صد ُ
وع ْظمهَ ،فما َي ُ
وّللا َلَيت َم َن هذا ْ
وي ْم َشطُ بأ ْ
ِمن َصْنعاء إلى َح ْضَرم ْو َت ،ال َي ُ َ
ّللا ،وال ِّذْئ َب عَلى َغَن ِم ِه ،وَل ِكَن ُك ْم َت ْس َت ْع ِجُلو َن) (الراوي :خباب بن األرت المحدث:
خاف إال َ َ
َ
َ
البخاري  -المصدر :صحيح البخاري  -الصفحة أو الرقم  ، 6943خالصة حكم المحدث] :صحيح[).

تتحصل البشرية على بركة اْلُقْرَءان بعد تنـزله
ّ
بكل حروف الهجاء).
على ّ
الرسول (عربّيا مبينا ّ
أن حرف الباء من االسم ( ُمَب َارك)
دل عليه ّ
وي ّ
السور.
ليس من حروف فواتح ّ

الجن
ُ - 7قْرَءانا َع َجبا :لقد
ان َ
أعجب اْلُقْرَء ُ
َ
ُوحي ِإَلي أََنه اس َتمع َن َفر ِمن اْل ِج ِن َفَقاُلوا ِإَنا (Say: It has been revealed to me that a
ِ
ّ
َ
( ُق ْل أ َ َ ُ ْ َ َ
ِ company of Jinns listened (to the Qur-
س ِمعَنا ُقرءانا عجبا * يه ِدي ِإَلى ُّ ِ
ِ
ََ
َْ
َ ْ َْ
آمَنا به an). They said, ' We have really heard a
الر ْشد َف َ
wonderful Recital! * 'It gives guidance
َحد) (الجن .)1-2
َوَل ْن ُن ْش ِر َك ِبَرّبَِنا أ َ
to the Right, and we have believed
)therein: we shall not join (in worship
any (gods) with our Lord.) (Al-Jinn 1)2
  Aش  ,د  ,ج ,ب ,ء
محمد أّلذي
الرسول
آمنوا به فور سماعه من ّ
ّ
بكل حروف
عربيا مبينا
زل عليه اْلُقْرَءا ُن
ّ
ّ
تنـ َ
الهجاء .حروف الهمزة والجيم والباء ( ُقْرَءانا
السور .وكذلك
َع َجبا) ليست من حروف فواتح ّ
الر ْش ِد) ليست من
حرفي الدال والشين (َي ْه ِدي ِإَلى ُّ
السور.
حروف فواتح ّ

َِ
لصدق َو َصَد َق ِب ِه أُوَل ِئ َك ُه ُم اْل ُم َتُقو َن) (الزمر  .)33ال يكون
اء با ّ
ّ -8
الصدق :قال تعالىَ ( :والذي َج َ
أن حرف
بكل حروف الهجاء)،
ويدل عليه ّ
الرسول وتنـزل اْلُقْرَءان عليه ( ّ
هذا إالّ بعد بعثة ّ
ّ
عربيا مبينا ّ

السور .د . A 
ّ
اء با ّ
لصدق) ليس من حروف فواتح ّ
الدال ( َج َ
َقال مج ِ
الربِيع بن أَنس وابن َزيدَّ :ال ِذي جاء ِب ِ
ِ َّ
ال
صَّلى َّ
الصد ِق ُه َو َرُسول َّ
اهد َوَقتَ َادة َو َّ
َ َُ
َّللا َعَليه َو َسل َم َوَق َ
َ َ
َّللا َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طل َحة َعن ابن َعبَّاس َرضي
الس ِدي ُه َو ِجب ِريل َعَليه َّ
ُّ
ال َعلِي بن أَِبي َ
ص َّد َق ِبه " َيعني ُم َح َّمدا َوَق َ
الس َالم " َو َ
َ
َّ ِ
ِ
َّللا
صَّلى َّ
ص َّد َق ِب ِه " َيعِني َرُسول َّ
اء ِب َال ِإَله ِإ َّل َّ
َّ
اء ِبالصد ِق " َق َ
َّللا َ
َّللا " َو َ
ال َمن َج َ
َّللا َعن ُه َما " َواَلذي َج َ
ِ
ِ
الص ْد ِ
ق " َي ْع ِني ْاألَ ْنِبَياء " َو َصَد ُقوا ِب ِه " َي ْع ِني ْاألَ ْتَباعَ .وَقا َل
َعَلي ِه َو َسَّل َم َوَقَأَر َ
الربِيع ْبن أََنس " اَلذ َ
اءوا ِب ّ
ين َج ُ
ِ
َليث بن أَِبي سَليم عن مج ِ
اهد " واََّل ِذي َج ِ ِ ِ
ال أَص َحاب الُقرَءان ال ُمؤ ِم ُنو َن َي ِجيئُو َن
َ َُ
ص َّد َق ِبه " َق َ
َ
اء بالصدق َو َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
طيتُم َ ِ ِ ِ ِ
ين
َمرتُ ُم َ
وناَ .و َه َذا الَقول َعن ُم َجاهد َيش َمل ُكل ال ُمؤ ِمن َ
ونا َف َعمل َنا فيه ب َما أ َ
امة َف َيُقولُو َن َه َذا َما أَع َ ُ
َيوم الق َي َ
ِ
الد ُخ ِ
ّللا َعَل ْي ِه َو َسَل َم أ َْوَلى الَناس ِب ُّ
ول ِفي َه ِذ ِه ْاآلَية
الر ُسول َصَلى َ
ين َيُقوُلو َن ال َحق َوَيع َمُلو َن ِب ِه َو َ
َفِإ َّن ال ُمؤ ِمن َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْد ِ
آم َن
ق َو َصَد َق اْل ُمْر َسلِ َ
اء ِب ّ
َعَلى َه َذا ال َت ْفسير َفِإَن ُه َج َ
آم َن ب َما أُنـز َل إَل ْيه م ْن َرّبه َواْل ُم ْؤمُنو َن ُكل َ
ين َو َ
ِ ِ
ِ
الرحمن بن َزيد بن أَسَلم " واََّل ِذي جاء ِب ِ
َّللا
الصد ِق " ُه َو َرُسول َّ
باَ َلِل َو َم َال ئ َكته َوُك ُتبه َوُر ُسلهَ .وَق َ
َ
ال َعبد َّ َ
َ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم " وصَّدق ِب ِه " َقال المسلِمو َن " أُوَلِئك هم المتَُّقو َن " َقال ِابن عبَّاس ر ِ
َّ
َّللا َعن ُه َما
ضي َّ
َ
صلى َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ ُ ُ
َ ُ ُ
َ
َ َ
ِ
ِاتََّقوا الشرك (تفسير ابن كثير ،ج  ،4ص .) 70
* المجموعة الثالثة :صفات اْلُقْرَءان التأثيرية ،والتي تشير إلى عالقة اْلُقْرَءان بالناس .وجميعها فيها
أن الصفات التأثيرية ال تكون إالّ بعد تنـزل
السور .وهذا يؤّك ُد ّ
على األقل حرف ليس من حروف فواتح ّ

السور التي هي نصف
اْلُقْرَءان ( ّ
بكل حروف الهجاء)؛ وهذا ما تشير إليه حروف فواتح ّ
عربيا مبينا ّ
فإن
العربية؛ حيث ال تتحّقق اإلبانة بالوحي إال بجميع حروف الّلغة
حروف الّلغة
العربية .وبالتالي ّ
ّ
ّ
ّللا في أصله
السور تشير إلى ّ
أن كالم ّ
حروف فواتح ّ
على رسله بلغة القوم حتى يعقلوا الخطاب.

وحيه
هللا َ
 .وإّنما ينـزل ُ

واألسماء التي تشير إلى صفات اْلُقْرَءان التأثيرية هي :
ِ
ِ
ين) (يونس ُ ( .)57ق ْل ِب َف ْض ِل
ين) (لقمان َ ( .)3و ُهدى َوَر ْح َمة لِْل ُم ْؤ ِمن َ
 - 1الرحمةُ ( :هدى َوَر ْح َمة لِْل ُم ْح ِسن َ
ِِ
َِ
ِ
ِ
ِ
ين،
ين ولِْل ُم ْح ِسن َ
ّللا َوبَِر ْح َمته َفِب َذلِ َك َفْلَي ْفَر ُحوا ُه َو َخ ْير م َما َي ْج َم ُعو َن) (يونس  .)58اْلُقْرَءان َر ْح َمة لِْل ُم ْؤ ِمن َ
وهو َف ْضل َ ِ
أن حرفي الدال
بكل حروف الهجاء .في حين ّ
الرسول ّ
ّللا َوَر ْح َمته بعد تنـزله على ّ
عربيا مبينا ّ

السور .وكذلك حروف الفاء
والتاء المربوطة في صفة اْلُقْرَءان ( ُهدى َوَر ْح َمة) ليسا من حروف فواتح ّ
والضاد والتاء في صفة اْلُقرءان ( َف ْضل َ ِ
السور.
ّللا َوَر ْح َمته) ليست من حروف فواتح ّ
َْ
ِ َّ ِ
 ( ُقل ِب َف ْض ِل َ ِِ
ِِ ِ ِ
ن
اء ُهم ِمن
ْ
ّللا َوبَِر ْح َمته َفب َذل َك َفْلَي ْفَر ُحوا ُه َو َخ ْير م َما َي ْج َم ُعو َ ) (يونس  .)58أَي ب َه َذا الذي َج َ
ِ
طام ُّ
الدنَيا
َّ
َّللا ِمن اْل ُه َدى َوِدين ال َحق َفل َيف َر ُحوا َفِإَّن ُه أَوَلى َما َيف َر ُحو َن ِبه " ُه َو َخير ِم َّما َيج َم ُعو َن " أَي ِمن ُح َ
َّ ِ
ِ
ِ
يها ِمن َّ
ال ِابن أَِبي َح ِاتم ِفي تَف ِسير َه ِذِه اآل َية َوَذ َك َر ِب َس َن ِدِه َعن
الزه َرة الَفانَية الذاه َبة َل َم َحاَلة َك َما َق َ
َو َما ف َ
ِ
َّللا ال ُك َال ِعي َيُقول َل َّما َق ِد َم َخ َراج ال ِع َراق ِإَلى
صف َوان بن َعمروَ :س ِمعت أَيَفع بن َعبد َّ
َبقيَّة بن ال َولِيد َعن َ
عمر ر ِ
َّللا َعن ُه َخ َرَج ُعمر ومولى َل ُه َف َج َع َل ُعمر َي ُعد ِ
اْلِبل َفِإ َذا ِهي أَكثَر ِمن َذلِ َك َف َج َع َل ُع َمر َيُقول:
ضي َّ
َ
َ ََ
َ
َُ َ َ
َّللا
ال ُع َمرَ :ك َذبت َلي َس َه َذا ُه َو اَّل ِذي َيُقول َّ
َّللا ِمن َفضل َّ
ال َحمد َِّّللِ تَ َعاَلى َوَيُقول َموَلهُ َه َذا َوَ َّ
َّللا َوَرح َمته َفَق َ
اسم َّ
َّللا وبِرحمِت ِه " اآلية وه َذا ِم َّما يجمعو َن وَقد أَسنده الح ِافظ أَبو الَق ِ
ِ ِ
الط َب َرِاني َف َرَواهُ َعن
َ ََ
ُ
ََ ُ َ
َ َُ َ
تَ َعاَلى " ُقل بَفضل َّ َ َ َ
أَِبي زرعة ِ
الد َمش ِقي َعن َحي َوة بن ُش َريح َعن َب ِقيَّة َف َذ َك َرهُ (تفسير ابن كثير ،ج  ،2ص . )554-553
ُ َ
افظُو َن) .وفي معنى ِ
وجلِ( :إَنا َنحن نـزْلَنا ال ِّذ ْكر وِإَنا َل ُه َلح ِ
 - 2ال ِّذ ْكر :كما في قول هللا َّ
الذكر ،قال
عز َّ
ُْ
َ
َ َ

الطبرسي" :يحتمل أمرين ،أحدهما أن يريد به أنه ذكر من هللا لعباده بالفرائض واألحكام ،و اآلخر أنه
ص َّد َق بما فيه ،كقوله سبحانهَ ( :وِإَن ُه َل ِذ ْكر َل َك َولَِق ْو ِم َك .") ...واآليات في هذا كثيرة
ٌ
شرف لمن آمن به و َ
ومنها:

(ما يأ ِْت ِ ِ ِ ِ
(و َما
اس َت َم ُع ُ
َ َ
وه َو ُه ْم َيْل َعُبو َن) (األنبياء َ .)2
يه ْم م ْن ذ ْكر م ْن َرّب ِِه ْم ُم ْح َدث ِإَال ْ
الرحم ِن محدث ِإَال َكاُنوا عْنه مع ِر ِضين) (الشعراء َ( .)5لَقد أَنـزْلَنا ِإَلي ُكم ِك َتابا ِف ِ
يه
ْ
َ ْ َ ُ َْ
َ
َ ُ ُْ
ْ ْ
ِ
اه أَ َفأَْن ُت ْم َل ُه ُمْن ِكُرو َن) (األنبياء .)50
(األنبياء َ ( .)10و َه َذا ذ ْكر ُمَب َارك أَنـزْلَن ُ
ِك ْم َعَلى َر ُجل ِمْن ُك ْم لُِيْن ِذَرُك ْم َولِ َت َتُقوا َوَل َعَل ُك ْم ُتْر َح ُمو َن) (األعراف َ ) .)63و َما
اء ُك ْم ِذ ْكر ِم ْن َرّب ُ
(أ ََو َع ِج ْب ُت ْم أ ْ
َن َج َ
ِ
ِ
ِ ِ
الش ْعَر َو َما َيْنَب ِغي َل ُه ِإ ْن
اه ِّ
َت ْسأَُل ُه ْم َعَل ْيه م ْن أ ْ
َجر ِإ ْن ُه َو ِإَال ذ ْكر لِْل َعاَلم َ
ين) (يوسف َ ( .)104و َما َعَل ْمَن ُ
ِ
ين َل ُح ْس َن
ُه َو ِإَال ِذ ْكر َوُقْرآن ُم ِبين) (يس ( .)69ص َواْلُقْرَءان ِذي ال ِّذ ْك ِر) (ص َ ( .)1ه َذا ِذ ْكر َوإ َ
ِن لِْل ُم َتق َ
ِ
ّللا نـزل أَحسن اْلح ِد ِ
ِ
يث ِك َتابا ُم َت َشا ِبها َم َث ِاني
َمآب) (ص ِ( .)49إ ْن ُه َو ِإَال ذ ْكر لِْل َعاَلم َ
ين) (ص َ َ َ ْ َ ُ َ ) .)87
َ
ّللا َذلِك ه َدى َ ِ
ِ
ِ
َت ْق َش ِعُّر ِمْنه جُل ُ ِ
ّللا َي ْه ِدي ِب ِه َم ْن
ين ُجُل ُ
وب ُه ْم ِإَلى ذ ْك ِر َ َ ُ
ين َي ْخ َش ْو َن َرَب ُه ْم ُث َم َتلِ ُ
ود اَلذ َ
ُ ُ
ود ُه ْم َوُقُل ُ
ِ
ِِ
ين)
ّللا َف َما َل ُه ِم ْن َهاد) (الزمر ( .)23أَ َفَن ْض ِر ُب َعْن ُك ُم ال ّذ ْكَر َص ْفحا أ ْ
َن ُكْن ُت ْم َق ْوما ُم ْس ِرِف َ
اء َو َم ْن ُي ْضلل َ ُ
َي َش ُ
طانا َف ُه َو َل ُه َق ِرين) (الزخرف َ ( .)36و َما ُه َو
ش َع ْن ِذ ْك ِر َ
ض َل ُه َش ْي َ
الر ْح َم ِن ُن َقِّي ْ
(الزخرف َ ( ..)5و َم ْن َي ْع ُ
ض عن ِذ ْك ِر رب ِ
ِ
ِ
ِ
ِه َي ْسُل ْك ُه َع َذابا َص َعدا) (الجن .)17
ين) (القلم ( .)52لَِن ْف ِتَن ُه ْم ِفيه َو َم ْن ُي ْع ِر ْ َ ْ
ِإَال ذ ْكر لِْل َعاَلم َ
َّ
ِ
ِ
ين) (التكوير .)27
(ِإ ْن ُه َو ِإَال ذ ْكر لِْل َعاَلم َ
ِ
أن حرف الذال في صفة
بكل حروف الهجاء .في حين ّ
الرسول ّ
اْلُقْرَءان ذ ْكر بعد تنـزله على ّ
عربيا مبينا ّ
ِ
ِ
السور.
اْلُقْرَءان (ذ ْكر ،ال ّذ ْكَر) ليس من حروف فواتح ّ
اس و ُهدى ومو ِع َ ِ ِ
ِ
اس َق ْد
َ َْ
ظة لْل ُم َتقي َن) (آل عمران َ( .)138يا أَُّي َها الَن ُ
 - 3الموعظةَ ( :ه َذا َبَيان للَن ِ َ
َيأ ِْت ِ
يه ْم ِم ْن
ِذ ْكُرُك ْم أَ َف َال

ِذ ْكر ِم َن
َت ْع ِقُلو َن)

بكل
اء ْت ُك ْم َم ْو ِع َ
ظة ِم ْن َرّب ُ
ِك ْم) (يونس  .)57ال يكون اْلُقْرَءان موعظة للّناس إالّ بعد تنـزله ّ
عربيا مبينا ( ّ
َج َ
ظة) ليست من
(م ْو ِع َ
حروف الهجاء) .في حين ّ
أن حروف الواو والظا والتاء المربوطة في صفة اْلُقْرَءان َ

السور.
حروف فواتح ّ
ِ - 4ش َفاء َوَر ْح َمة:
(وُننـزل ِمن اْلُقرءان ما هو ِش َفاء ورحمة لِْلم ْؤ ِم ِنين (We send down (stage by stage) in the
َ
َ ُ َ ْ َ َ َُ
ََ ْ َ ُ
Qur-an that which is a healing and a
يد ال َ ِ
ار) (اْلسراء .)82
ين ِإَال َخ َس ا
َوَال َي ِز ُ
ظ ِالم َ
mercy to those who believe: to the
unjust it causes nothing but loss after
)loss. ) (Al-Israa 82
  Aة  ,ء ,ف ,ش
ِ
كل حروف الهجاء)؛ وبعد اإليمان
اْلُقْرَءان ِش َفاء َوَر ْح َمة لِْل ُم ْؤ ِمن َ
الرسول ّ
ين بعد تنـزله على ّ
عربيا مبينا (ب ّ
أن حروف الشين والفاء والهمزة والتاء المربوطة في ( ِش َفاء َوَر ْح َمة) ليست من حروف
به .في حين ّ
السور.
فواتح ّ

 - 5التذكرة:
( َكالَ ِإَن ُه َت ْذ ِكَرة) (ال ُم َّدثر .)54

(Nay, this surely is an admonition) (Al  Aة  ,ذ ,ت )Muddaththir 54

توضحه اآلية.
اْلُقْرَءان َت ْذ ِكَرة بعد تنـزله على رسولنا مح ّمد
بكل حروف الهجاء) ،وهذا ما ّ
ّ
عربيا مبينا ( ّ
ِ
السور.
في حين ّ
أن حروف التاء المفتوحة والذال والتاء المربوطة في ( َت ْذكَرة) ليست من حروف فواتح ّ
ِ
عربيا
محمد بلسان قومه لعّلهم يعقلون؛ أي بعد تنـزله ّ
 - 6اْل ُمبين :اْلُقْرَءان مبين بعد تنـزله على رسولنا ّ
أن حرف الباء في (اْل ُم ِب ِ
السور.
بكل حروف الهجاء) .في حين ّ
ين) ليس من حروف فواتح ّ
مبينا ( ّ
وضحها العديد من اآليات ،ومنها:
وصفة اْلُقْرَءان هذه ت ّ
ِ
آيا ُت اْل ِك َتا ِب اْل ُم ِبي ِن} (يوسف .)1
{الر تْل َك َ
) َق ْد جاء ُكم ِمن َ ِ
ّللا ُنور َوِك َتاب ُم ِبين) (المائدة
َ َ ْ َ
.)15

ان
(وَلَق ْد َن ْعَل ُم أََن ُه ْم َيُقوُلو َن ِإَن َما ُي َعّلِ ُمهُ َب َشر لِ َس ُ
َ
ِ
ِ
َع َج ِمي َو َه َذا ِل َسان َعَربِي
اَلذي ُيْل ِح ُدو َن ِإَل ْيه أ ْ
ُم ِبين) (النحل .)103
ِ
ات اْلُقْرَءان َوِك َتاب ُم ِبين) (النمل .)1
آي ُ
(طس تْل َك َ
) ِإ ْن ُه َو ِإَال ِذ ْكر َوُقْرَءان ُم ِبين) (يس .)69
(ِإ ْن ُه َو ِإَال َن ِذير ُم ِبين) (األعراف .)184
ين) (يس .)17
( َو َما َعَل ْيَنا ِإَال اْلَب َالغُ اْل ُم ِب ُ
ين)
( َفِإ ْن َت َوَل ْي ُت ْم َفِإَن َما َعَلى َر ُسوِلَنا اْلَب َالغُ اْل ُم ِب ُ
(التغابن .)12
)(In the perspicuous Arabic tongue.
( ِبلِ َسان َعَربِي ُم ِبين) (الشعراء )195
ّ
)(Ash-Shu'araa 195
 - 7البالغ:

البالغ من الّرسول باْلُقْرَءان ال يكون إالّ بعد
الرسالة ،والتي كانت بلسان عربي مبين؛
الوحي و ّ
ّ
بكل حروف
أي بعد تنـزل اْلُقْرَءان
ّ
عربيا مبينا ( ّ
أن حرفي الباء والغين في
الهجاء) .في حين ّ
صفة اْلُقْرَءان (البالغ) ليسا من حروف فواتح
السور ..وي ّتضح هذا من اآليات التالية:
ّ

 Aغ , ب

(ِإ َن ِفي ه َذا َلبالغا لَِقوم عا ِب ِدين) (األنبياء (Verily in this (Qur-an) is a Message for
َ َ َ
ْ َ َ
)people who would (truly) worship Allah.
.)106
)(Al-Anbiyaa 106
( َفِإن توَلوا َفِإَنما عَليك اْلبالغُ اْلم ِبين) (النحل (But if they turn away, thy duty is only to
َ َ ْ َ ََ
ُ ُ
ْ ََ ْ
)preach the Clear Message.) (An-Nahl 82

.)82

غ اْلم ِبين) (النور (… The Messenger's duty is only to
الرس ِ
ول ِإَال اْلَب َال ُ ُ ُ
(َ ...و َما َعَلى َ ُ
ين) preach the clear (Message). (An-Nur
الرس ِ
ول ِإَال اْلَب َال ُ
غ اْل ُم ِب ُ
َ ( .)54و َما َعَلى َ ُ
)54
(العنكبوت .)18
(and the duty of the Messenger is
(and

publicly

preach

to

only

)clearly).") (Al-'Ankabut 18
 - 8البشير والنذير:
ِ
ض أكثرهم فهم ال
َعَر َ
قال تعالىَ( :ب ِشي ار َوَنذي ار َفأ ْ
يؤمنون) (ُف ِ
صَلت .)4
الرسالة والتي كانت
البشارة والّنذارة ال تكون إال مع ّ
عربيا
بلسان عربي مبين؛ أي بعد تنـزل اْلُقْرَءان
ّ
ّ
أن حرفي
بكل حروف الهجاء) .في حين ّ
مبينا ( ّ
الباء والشين في (َب ِشي ار) ليسا من حروف فواتح
السور .وكذلك حرف الذال في (َن ِذي ار) ليس من
ّ
السور.
حروف فواتح ّ

َ - 9ب َصا ِئُر لِلَن ِ
اس:
( َه َذا َب َصا ِئُر لِلَنا ِ
س) (الجاثية .)20
اْلُقْرَءان َب َص ِائُر (لِلَن ِ
اس) بعد تنـزله بلسان عربي
ّ
بكل حروف الهجاء .في حين
مبين؛ أي بعد تنـزله ّ
أن حرفي الباء والهمزة في (َب َصا ِئُر) ليسا من
ّ
لسور.
حروف فواتح ا ّ
َ - 10بَيان لِلَن ِ
اس:

( َه َذا َبَيان لِلَنا ِ
س) )آل عمران .)138
اْلُقْرَءان َبَيان لِلَن ِ
اس بعد تنـزله بلسان عربي مبين؛
ّ
أن
بكل حروف الهجاء .في حين ّ
أي بعد تنـزله ّ
حرف الباء في صفة اْلُقْرَءان (َبَيان ِللَنا ِ
س) ليس
السور.
من حروف فواتح ّ
ان والُّنور:
 - 11الُبْرَه ُ
كما في قول هللا َّ
وجل( :
عز
َّ
ِك ْم َوأَنـزْلَنا
اءكم ُبْرَهان ِّمن َرّب ُ
َج ُ
(النساء .)174

اس َق ْد
َيا أَُّي َها الَن ُ
ِإَل ْي ُك ْم ُنو ار ُّم ِبينا )

اْلُقْرَءان أصبح (ُنو ار ُّم ِبينا) بعد تنـزله بلسان عربي
ّ
أن حرفي
مبين
وبكل حروف الهجاء .في حين ّ
ّ
الواو والباء في (ُنو ار ُّم ِبينا) ليسا من حروف فواتح
ِك ْم)
ال ّسور .وكذلك حرف الباء من (ُبْرَهان ِّمن َرّب ُ
السور.
ليس من حروف فواتح ّ
 - 12الهدى:

قال تعالىَ ( :ذلِك اْل ِك َتاب الَ ريب ِف ِ
يه هدى (This is the book; in it is guidance,
ُ
َ
َْ َ
ُ
ِ
sure, without doubt, to those who
ين) (البقرة .)2
لِْل ُم َتق َ
)fear Allah) (Al-Baqarah 2

ِ
بكل
اْلُقْرَءان ُهدى لِْل ُم َتق َ
ين بعد تنـزله ّ
عربيا مبينا ( ّ
األمة،
حروف الهجاء)ّ ،
ثم بعد تنـزله على قلوب ّ
أن حرف الدال في
وعلى واقعها .في حين ّ
السور.
ُ
(هدى) ليس من حروف فواتح ّ

 - 13ال ُفْرَقان:
( تبارك اَل ِذي نـزل ال ُفرَقان عَلى عب ِد ِه لِيكون (Blessed is He Who sent down the
َُ َ
ََ َ َ
َ
َْ
َ ْ
Criterion to His servant, that it may be
ِ
ين َن ِذي ار) (الفرقان .)1
an admonition to all creatures) (Alلِْل َعاَلم َ
ق
قال الطبرسي (رحمه هللا)ُ :س ِم َي بذلك ألنه ُي َفِّر ُ

)Furqan 1

بين الحق و الباطل بأدلته الدَالة على صحة

الحق و بطالن الباطل .اْلُقْرَءان ُفْرَقان بعد أن
عربيا مبينا
ّللا َعَلى َع ْب ِد ِه؛ أي بعد تنـزله
ّ
نـزَله ّ ُ
أن حرف الفاء في
بكل حروف الهجاء .في حين ّ
ّ

السور.
(اْل ُفْرَق َ
ان) ليس من حروف فواتح ّ

وكذلك اإلنـزال على موسى وهارون وغيرهم من

(In the past We granted to Musa and
الرسل:
Harun the Criterion (for Judgment), and a
ّ
ضياء وِذك ار Light and a Message for those who would
ان َو ِ َ َ ْ
( َوَلَق ْد َ
وسى َو َه ُارو َن اْل ُفْرَق َ
آتْيَنا ُم َ
)do right, ) (Al-Anbiyaa 48

ِ
ين) (األنبياء )48
لِْل ُم َتق َ

النتيجة

عربيا وعلى
أن القرءان نـزل
السور تش ّكل فقط نصف حروف الّلغة
العربية .بينما نعلم ّ
ّ
ّ
حروف فواتح ّ
سبعة أحرف تيسي ار وتفصيال وبيانا .وال يكون ال ّتنـزيل العربي وال تتحّقق اإلبانة إال بجميع حروف الّلغة
ّ
ّللا (وهو صفة من صفاته) في أصله
السور تشير إلى ّ
العربية .وبالتالي ّ
ّ
أن كالم ّ
فإن حروف فواتح ّ
 .وإّنما ينـزل هللا وحيه على رسله بلغة القوم حتى يعقلوا الخطاب .القرءان
ِ ِ
إن اإلنسان محدودة طاقته وقدرته ،وهو عاجز عن
ّللا ( َ
الك ِثير والال نهائي(  .و ّ
العظيم هو َقليل م ْن كالم ّ
إدراك حقيقة صفات هللا التي بلغت الكمال الالنهائي :والكالم من صفاته سبحانه ،وما كان لبشر أن

نسمع الموحى إال بعد أن يقرأه البشر ا ّلرسول الذي يوحي
ّللا إال وحيا أو من وراء حجاب .وال
ُ
يكّلمه ّ ُ
الرسالة
ّللا بعباده ولعباده من أجل أن يعقلوا ّ
ّللا من خالل جبريل وبلسان قومه تيسي ار ولطفا من ّ
إليه ّ ُ
ويفهموها.

ِ
ِ
يجهر به) (. )35
لصوت باْلُقْرَءان
حس ِن ا
هللا لشيء ما أ َِذ َن
ُ
لنبي َ
وفي الحديث الشريف( :ما أَذ َن ُ
ّ

Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "Allah never listens to anything as He
listens to the Prophet reciting Quran in a pleasant sweet sounding voice." A companion
"of Abu Huraira said, "He means, reciting the Quran aloud.

َّ
َّللاِ َّ
َّللا عنه َّ
لشيء
قالَ :لم َيأ َذ ِن َّ
صلى َّ
سول َّ
َيحكي أبو ُه َريرَة رضي َّ
َّللاُ ،أيَ :لم َيستَ ِمع َ
َّللا عليه وسلم َ
أن َر َ
كاست ِ
ِ
ِ
َّللا عليه َّ
ماع ِه لِ َّلنِب ِي َّ
وسلم َيتَ َغَّنى ِبالُقر ِ
صوتَه به ،أو َيتَ َّ
غنى
صلى َّ
ما أ َِذ َن :ما استَ َم َع ،أي:
آنُ ،يحس ُن َ

35

المحدث:البخاري -المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم . 7544

ِب ِه.

ِ
جه ُر
به:
َيتَ َغَّنى
بَقوله
يد
َسَلمة:
ألَبي
صاح ٌب
قال
به،
ُير ُ
َ
َي َ
مال خل ِق ِهم ،وتما ِم الخ ِ
ديث :أ َّن في ِقر ِ
األنبياء ِطيب َّ ِ
في الح ِ
ِ
شية ،وهذا هو الغايةُ في ذلك.
اءة
ََ
َ
الصوت لِ َك ِ َ
َ
َ
ِ
ّللا ،أو قضاه ،أو سمح به ،أو
ّ
هللا له (به) (بمعنى استمع له ،وكذلك بمعنى :أراده ّ
إن أشرف شيء أَذ َن ُ

قومه:
أباحه ،ورضي له بالصيرورة) هو اْلُقْرَءان
يجهر به ّ
ُ
الرسول ويبّل ُغه َ
ِ
يأذن لنبي يتغَنى باْلُقْرَءان) (. )36
هللا لشيء ،ما ِأذ َن لنبي يتغَنى باْلُقْرَءان .وفي رواية :كما
 (ما أذن ُُ ّ
ّ
ِ
لشيء ما أذن لنبي حس ِن َ ِ
يجهُر ِبه) (.)37
ّللا َ
َ
الصوت يتغَنى باْلُقْرَءانَ ،
ّ ََ
 (ما أذ َن َ ُ (لم يأذن هللا لشيء ما أذن للنبي صلى هللا عليه وسلم يتغنى باْلُقْرَءان .وقال صاحب له :يريد يجهربه . )38( ).
ِ
ستغني به . )39( ).
فيان:
هللا لشيء ما ِأذن
تفسيرهَ :ي َ
للنبي أن يتغَنى باْلُقْرَءان  .قال ُس ُ
ُ
 (ما أذن ُِّ
ِ
 (ما ِأذ َن هللا لشيء ما ِأذ َن للن ِ َيريد :أن
هللا عليه وسَلم يتغَنى باْلُقْرَءان  .وقال صاحب لهُ :
بي صلى ُ
ُ
ّ
40
يجهَر به . ) ( ).
Sahih_Muslim, Chapter 125: Desirability of reciting the qur'an in a sweet voice

Book 004, Number 1728: Abu Huraira reported this directly from the Messenger of
Allah (may peace be upon him): God has not listened to anything as He listens to a
Prophet reciting the Qur'an in a sweet voice.
Book 004, Number 1729: This hadith has been narrated by Ibn Shihab with the same
chain of transmitters with words:" As He listens to a Prophet reciting the Qur'an in a
"sweet voice.
Book 004, Number 1730: Abu Huraira is reported to have heard Allah's Messenger (may
peace be upon him) as saying: Allah does not listen to anything, (more approvingly) as
He listens to a Prophet reciting loudly the Qur'an in a sweet voice.

ثم يوحيه
ّللا (صفته :فكالمه ليس كمثله شيء) يجعله سبحانه بلسان القوم المخاطبين ّ
كالم ّ
بالرسالةّ ،
قومه امتثاال
بواسطة جبريل إلى رسوله فينـزله قرآنا على قلبه وسمعه
ُ
ثم يتلوه ّ
الر ُ
فيعقله ّ
سول ويبّلغه َ
ّللا َعَل ْي ِه
محمد ( َصَلى َ
ّللا سبحانه .وأشرفه على اإلطالق هذا اْلُقْرَءان الذي أوحاه ّ
ألمر ّ
ّللا إلى رسولنا ّ
36
37

المحدث:مسلم -المصدر :صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم . 792

المحدثون :مسلم  -المصدر :صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم  792؛ األلباني -المصدر :صحيح أبي داود-

الصفحة أو الرقم  1473؛ األلباني -المصدر :صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم 1016
38

المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم . 5023

40

المحدث:البخاري -المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم . 7482

 :39المحدث:البخاري -المصدر :صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم . 5024

َ
غه إلى الثقلين.
محمد
السماء جبريل على قلب وسمع رسولنا
فعقله ،وبّل ُ
ُ
َو َسل َم) :فنـزل به أمين وحي ّ
ّ
يقول سبحانهُ ( :قل من َكان ع ُد ًّوا لِ ِجب ِريل َفِإَنه نـزَله عَلى َقْل ِبك ِبِإ ْذ ِن َ ِ
ّللا ُم َصِّدقا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه َو ُهدى
َ
ُ
ُ َ
ْ َْ َ َ
ْ َ
وب ْشرى لِْلم ْؤ ِم ِنين) (البقرة ِ ( .)97بِإ ْذ ِن َ ِ
َي ِبِإَرَاد ِت ِه َو ِعْلمه" (القرطبي).
َ
َُ َ
ّللا)" :أ ْ
ُ
وتنـزالت أخرى اليراها الدكتور الكردي ومنها:

* مراتب القراءة (الرسول ،ثم من الصحابة عبدهللا وسالم مولى حذيفة ().41.

محمد بلسان عربي
* نـزوله على قلوب الصحابة الذين سمعوه من ّ
* اْلُقْرَءان كان هو الحكم والفصل في حياة الصحابة والقرون الثالثة ذات الفضل

* أقالم البشر ومطابعهم تكتب اْلُقْرَءان في المصاحف
* طباعة اْلُقْرَءان الكريم وطباعة ترجمة معاني آياته بلغة بريل بل و في معظم الّلغات التي يتخاطب بها

ألرضية.
سكان الكرة ا
ّ
سلبية
تنـزالت ّ

* النهي عن أن يسافر باْلُقْرَءان إلى بالد كفر خشية تعرضه لالمتهان
حناجرهم
فهاء األحالمِ يقرأون اْلُقْرَءان ال يجاوُز
َ
* ُس ُ
ِ ِ
آي ِاتي َث َمنا َقِليال
* َوَال َت ُكوُنوا أ ََو َل َكافر ِبه َوَال َت ْش َتُروا ِب َ
ّللا
كتاب هللا وهذا الدين على بعض
ومعنى هذا التنـزل أن
َ
ّ
فيصدون عنه مستكبرين! بشر خلقه ّ
يعرض ُ
ّللا فيأبى إالّ أن يكون عنوان جهالة ورأس كفر!.
فكرمه وأنعم عليهُ ،ي ُ
عرض عليه كالم ّ
من ماء مهين ّ

وفي هذا الباب آيات كثيرة ،ومنها اآلية الكريمة:
افر ِب ِه وَال َت ْش َتروا ِب ِ
آمُنوا ِبما أَنـزْل ُت مصِّدقا لِما مع ُكم وَال َت ُكوُنوا أ ََول َك ِ
 (و ِِ
اي َفا َتُقو ِن
َ
ُ
َ
َ ََ ْ َ
َ
َُ
َ
آياتي َث َمنا َقليال َوِإَي َ
َ
) (البقرة .)41
شكر:

الشكر الجزيل لمن أثروا الموضوع في مالحظاتهم القيمة وهم :د .شاهر عوض الكفاوين ،د .محمود

حسن أبو خرمة ،إبراهيم حمدان خريسات القرالة ،د .عبدالحميد راجح كردي ،د .ياسر بشناق ،د .حمزة
بن مسعود وهو يق أُر فقام ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
َّللاِ ِ
فسم َع قراءتَ ُه
عنه على َع ِبد َّ
مع ُه وأبو َبكر رضي َّ
صلى َّ
رسول َّ
مر
َّ ( 41
َّللاُ ُ
َّللاُ عليه وسل َم وأَنا َ
ُ
َ َ
َ
َ
َّللا ِ
َّللاِ َّ
عليه َّ
َّللاِ وسجد قال :فقال رسول َّ ِ َّ
صلى َّ
ول َّ
عبد َّ
طهَ ،سل تُع َ
وسل َمَ :سل تُع َ
قالَّ :
َّ
ثم َرَك َع ُ
َّللاُ
ثم مضى رس ُ
ط هَ ،
َّللا صلى َّ ُ
ُ
َ
َ َ
أم عبد ،قال :فأدَلجت إلى ِ
ِ
ِ َّ
َّللاِ ِ
من ِ
آن ًّ
عبد َّ
ابن ِ
ُ
فليق أرهُ َ
وقال :من سرَّهُ أن يق أَر القر َ
غضا كما أُن ِزَلَ ،
بن مسعود ألبش َرهُ
َ
عليه وسل َم َ
لما سمع صوتي قال :ما جاء ِبك ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
لت:
صلى َّ
سول َّ
هذِه َّ
قال َّ
قالَّ :
الساع َة ؟ ُق ُ
فلما ضر ُ
َ َ
َ
بت البا َب أو َ
َّللاُ عليه وسل َمَ ،
قال ر ُ
بما َ
َ َ
ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
عنه فُقل ُت :إن يفعل َّ
َّاق
قال :قد َسبَق َك أبو َبكر رضي َّ
صلى َّ
رسول َّ
قال
ُ
فإن ُه سب ٌ
جئت ألبش َر َ
َّللاُ ُ
َّللاُ عليه وسل َمَ ،
ُ
ك بما َ
َ
ِ
ُّ
َّ
خير قط إل س َبَقنا إليها أبو َبكر) (الراوي :عمر بن الخطاب ،المحدث :أحمد شاكر ،المصدر :مسند
بالخيرات ،ما استَبقنا ا
أحمد ،الصفحة أو الرقم ،1/138 :خالصة حكم المحدث :إسناده صحيح )
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